TERMINY EGZAMINÓW
POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA: MAJ – CZERWIEC 2017 r.
Etap pisemny:
20 czerwca 2017 roku /wtorek/, godz. 10.00 – 11.00, dla kwalifikacji:
T.06 Sporządzanie potraw i napojów – kl. 3Za, 3Zb, 3Zc, 3Ga, 3Gb, 3Gc
T.09 Wykonywanie usług kelnerskich – kl 3L
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji – kl.3H
T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych – kl. 3T
20 czerwca 2017 roku /wtorek/, godz. 12.00 – 13.00, dla kwalifikacji:
T.10 Organizacja usług gastronomicznych – 4L
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – 4Ha, 4Hb
T.14 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - 4T
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – 4Ga, 4Gb, 4Gc
T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych – kurs 1K2
Czas trwania egzaminu pisemnego dla wszystkich kwalifikacji wynosi 60 min.
Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy
egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem), oraz może mieć kalkulator prosty*.

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
SESJA: MAJ – CZERWIEC 2017 r.
Etap praktyczny: 26.06.2017 /poniedziałek/- godz. 9.00 – 11.30 /150min./
T.11 – kl. 3H
T.13 – kl. 3T

Każdy zdający kwalifikację T.11 i T.13 powinien mieć długopis z czarnym tuszem oraz kalkulator prosty.

Etap praktyczny: 26.06.2017 /poniedziałek/- godz. 13.00 – 15.30 /150min./
T.10 – 4L
T.12 – 4Ha, 4Hb
T.14 – 4T
T.15 –- 1K2, 4Ga, 4Gb, 4Gc

Każdy zdający kwalifikację etap praktyczny w formie dokumentacji powinien mieć długopis z czarnym tuszem,
kalkulator prosty*, ołówek, gumka, linijka, temperówka.
Etap praktyczny dla kwalifikacji T.09 - klasa 3L – 22.06.2017 zgodnie z indywidualnym harmonogramem .
Etap praktyczny dla kwalifikacji T.06:
Odbywa się zgodnie z indywidualnym harmonogramem w dniach: 22 - 27 czerwca 2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu:
http://oke.wroc.pl/staticpages/index.php/20121120111733761
Na egzamin należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem
z dowodem tożsamości i przyborami wymienionymi w komunikacie.

