
Szanowni Państwo Maturzyści oraz Osoby przystępujące  

do egzaminu dojrzałości w sesji wiosennej 2019/2020 

 

Wydanie świadectw maturalnych nastąpi we wtorek 11 sierpnia 2020r.według 

następującego porządku: 

godzina Klasa  Miejsce 
9.00 – 9.40 4Ia sekretariat młodzieżowy p.124  –  do budynku proszę wchodzić  od strony boiska  

do koszykówki, a na pierwsze piętro kierować się korzystając z klatki schodowej 

usytuowanej na wysokości świetlicy szkolnej (budynek proszę opuścić tą samą drogą) 

9.00 – 9.40 4Ib sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

9.45 – 10.25 4Ic sekretariat młodzieżowy p.124  –  do budynku proszę wchodzić  od strony boiska  

do koszykówki, a na pierwsze piętro kierować się korzystając z klatki schodowej 

usytuowanej na wysokości świetlicy szkolnej (budynek proszę opuścić tą samą drogą) 

9.45 – 10.25 4Id sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

10.30 – 11.10 4Ea sekretariat młodzieżowy p.124  –  do budynku proszę wchodzić  od strony boiska  

do koszykówki, a na pierwsze piętro kierować się korzystając z klatki schodowej 

usytuowanej na wysokości świetlicy szkolnej (budynek proszę opuścić tą samą drogą) 

10.30 – 11.10 4Eb sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

11.15 – 11.55 4Ec sekretariat młodzieżowy p.124  –  do budynku proszę wchodzić od strony boiska  

do koszykówki, a na pierwsze piętro kierować się korzystając z klatki schodowej 

usytuowanej na wysokości świetlicy szkolnej (budynek proszę opuścić tą samą drogą) 

11.15 – 11.55 4Ed sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

12.00 – 12.40 4K sekretariat młodzieżowy p.124  –  do budynku proszę wchodzić od strony boiska  

do koszykówki, a na pierwsze piętro kierować się korzystając z klatki schodowej 

usytuowanej na wysokości świetlicy szkolnej (budynek proszę opuścić tą samą drogą) 

12.00 – 12.40 4Ta sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

12.45 – 13.25 4Tb sala nr 22 (parter budynku głównego) – do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

12.45 – 13.25 Abs.  Absolwenci lat minionych, podwyższający wynik egzaminu:  sekretariat młodzieżowy p.124  

–  do budynku proszę wchodzić wejściem głównym 

 

Uwaga ! 

Bardzo proszę dostosować się do ustaleń powyższego harmonogramu ! 

Obowiązują pełne rygory sanitarne, a w szczególności: zakrywanie ust maseczkami, dezynfekcja rąk 

przy wejściu, własne długopisy – zalecane są również rękawiczki. 

Budynek opuszczamy niezwłocznie po odbiorze świadectwa maturalnego lub zaświadczenia,  zawierającego 

wyniki egzaminu maturalnego. 

Bardzo proszę, aby osoby uprawnione do egzaminu poprawkowego, pobrały z jednego  

z sekretariatów stosowne oświadczenie, wypełniły dokument i od razu (a najpóźniej do trzech dni) 

dostarczyły go do pokoju nr 3 na parterze (procedura bardzo ważna, ponieważ bez wspomnianego 

oświadczenia nie można  w systemie OBIEG dokonać formalnego zgłoszenia osoby do egzaminu 

poprawkowego). 

 

W przypadku braku możliwości samodzielnego odbioru świadectwa proszę przygotować pisemne 

upoważnienie dla konkretnej osoby i przynajmniej dzień wcześniej uprzedzić o tym Panią sekretarkę 

(12 266 37 73).    

 

         Paweł Kucharczyk  

       Dyrektor Zespołu Szkół Łączności w Krakowie 

 

Kraków, 3 sierpnia 2020r.  


