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Tegoroczni Maturzyści i Osoby podwyższające wyniki egzaminu dojrzałości w sesji 

wiosennej roku szkolnego 2020/2021 

 

Informuję, że wydanie świadectw maturalnych oraz ewentualnych zaświadczeń i aneksów 

nastąpi w poniedziałek 5 lipca 2021 r. według przedstawionego poniżej porządku. Wręczanie 

dokumentów  rozpocznie się od godziny 9.00 z zachowaniem rygorów sanitarnych (obowiązują 

maseczki, dezynfekcja dłoni, własne przybory do pisania i zachowanie dystansu).   

 

 

UWAGA. Na podstawie tegorocznej listy uczniów, przyjmując średnio po 2 minuty na osobę 
proszę określić  przybliżony czas wejścia do wyznaczonego pomieszczenia i zgłaszać się na 
ustaloną w ten sposób godzinę – np. nr 3 na 9.04, nr 4 na 9.06, itd. 

 

 

1. Absolwenci tegorocznych oddziałów elektronicznych (klasy 4Ea, 4Eb, 4Ec, 4Ed) – sala 

nr 22 (na parterze), WEJŚCIE GŁÓWNE od strony ul. Monte Cassino.  W miarę możliwości 

prosimy przestrzegać następującego szczegółowego harmonogramu: 

• 9.00 – 10.15 absolwenci klasy 4Ea   

• 10.15 – 11.30 absolwenci kl. 4Eb   

• 11.30 – 12.45 absolwenci  kl. 4Ec   

• 12.45 – 14.00 absolwenci kl. 4Ed  

 

2. Absolwenci tegorocznych oddziałów informatycznych (klasy 4Ia, 4Ib, 4Ic, 4Id) oraz 

absolwenci z lat poprzednich – sekretariat na I piętrze, pok. nr 124, wejście bramą 

w przełączce pomiędzy budynkiem głównym, a warsztatami szkolnymi od strony boisk 

sportowych.  W miarę możliwości prosimy przestrzegać następującego szczegółowego 

harmonogramu: 

• 9.00 – 10.15 absolwenci klasy 4Ia  

• 10.15 – 11.30 absolwenci kl. 4Ib   

• 11.30 – 12.45 absolwenci  kl. 4Ic   

• 12.45 – 14.00 absolwenci kl. 4Id   

• 14.00 – 15.00 wyłącznie absolwenci z lat poprzednich 

 

3. Absolwenci tegorocznych oddziałów teleinformatycznych i telekomunikacyjnej (klasy 4Ta, 

4Tb, 4K) – świetlica na parterze budynku, sala nr 10, wejście bramą „pod daszkiem” od 

strony dziedzińca szkolnego i boiska do koszykówki. W miarę możliwości prosimy 

przestrzegać następującego szczegółowego harmonogramu: 

• 9.00 – 10.15 absolwenci klasy 4Ta   

• 10.15 – 11.30 absolwenci kl. 4Tb   

• 11.30 – 12.45 absolwenci  kl. 4K   
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