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Zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie STYCZEŃ 2021 
 

PROSZĘ PRZYBYĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM 

Zabrać ze sobą dowód osobisty !!!!   

WAŻNE Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie 
przystąpił do egzaminu w terminie głównym, lub przerwał ten egzamin w części  
pisemnej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu w terminie 
dodatkowym. W tym celu należy złożyć do dyrektora szkoły udokumentowany 
wniosek (Załącznik 33) nie później niż w dniu, w którym odbywa się część 
pisemna lub część praktyczna egzaminu. Dalszy tok postępowania jest 
następujący: 

- dyrektor szkoły przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej  wniosek nie 
później niż następnego dnia po jego otrzymaniu,  
- dyrektor okręgowej komisji rozpatruje wniosek w ciągu 2 dni,  
- dyrektor okręgowej komisji przekazuje rozstrzygnięcie dyrektorowi szkoły, który 
przesłał wniosek, 
- rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej  jest ostateczne. 
 
Wg. komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,    
z których mogą korzystać zdający w części PRAKTYCZNEJ:  
RL.16 / ROL.10 Organizacja i nadzorowanie 

produkcji rolniczej  
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, 
temperówka  

 
 

============================================================== 
 

PROSZĘ PRZYBYĆ NAJPÓŹNIEJ 30 MINUT PRZED EGZAMINEM                                                                                                                              

Wg. komunikatu dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, 
każdy zdający w CZĘŚCI PISEMNEJ  z wykorzystaniem arkuszy 
egzaminacyjnych i  kart  odpowiedzi oraz NA KOMPUTERZE  powinien mieć 
długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania 
rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.  
 
Z kartami odpowiedzi: 
Etap pisemny – 11 stycznia 2022r. (wtorek) godz. 10.00  SALA 5  
Etap pisemny – 11 stycznia 2022r. (wtorek) godz. 12.00 SALA GIMNASTYCZNA 
 

 
Etap pisemny – NA KOMPUTERZE 11 stycznia 2022r. (wtorek)          
 
sala informatyczna 1 (nr. 16) 
godz. 12.00 ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej KKZ 15 os. 
godz. 14.00 ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej 12 os KKZ  
 
sala informatyczna 2 (nr. 15) 
godz. 14.30 ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej 5 os KKZ  
 

 
 
 



 
 
Etap praktyczny – od 12 stycznia 2022 r. (środa)  
 („w” część praktyczna z wykonaniem)  

PROSZĘ PRZYBYĆ 1 GODZINĘ PRZED EGZAMINEM DO ZSCKR W 
GŁUBCZYCACH. EGZAMIN W CENTRUM PRAKTYK NA TERENIE 
Top Farms Agro Sp. z o.o. Bogdanowice-Kolonia – obowiązkowo  dowód 
osobisty,  strój  roboczy, obuwie,  nakrycie głowy, rękawiczki.  

Etap praktyczny – 12 stycznia 2022 r. (środa) ( część praktyczna z wykonaniem) 150’  
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej  KKZ  12 os. CENTRUM PRAKTYK 
godz. 17.00 – 4 osoby KKZ     Affa, Burczyk,  Kipka, Kipka      
 
Etap praktyczny – 13 stycznia 2022 r. (czwartek) ( część praktyczna z wykonaniem) 150’ 
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej KKZ  12 os. CENTRUM PRAKTYK 
13.01.2022    godz. 8.00 – 4 osoby godz. 12.30 – 4 osoby         godz. 17.00 – 4 osoby        
Duda, Dudela, Golmer, Kolloch    Kubanek, Lenartowicz, Lenartowicz, Schwingel          Madera, Madera, Wielgan, 
Wysoczański 
 
Etap praktyczny – 14 stycznia 2022 r. (piątek) ( część praktyczna z wykonaniem) 150’ 
ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej III R4  +KKZ 11 os. CENTRUM PRAKTYK  
godz. 17.00 – 3 osoby                                                                                       
 Całka, Curyło, Gniatkowska 
 
Etap praktyczny – 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) ( część praktyczna z wykonaniem) 180’ 
RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej KKZ + OKE        5 os. CENTRUM PRAKTYK  
17.01.2022    godz. 9.00 – 2 osoby       godz. 15.00 – 3 osoby          
     Rogulski, Skrzypczyk, Krempic  Kandziora, Banderowski, Grzesik 

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu 
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