
1 
 

 

 

UMOWA POMIĘDZY UCZNIEM i SPONSOREM JEGO NAUCZANIA       

a CENTRUM EDUKACJI QUEEN - URSZULA  KSIĘŻOPOLSKA                 

na ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Imię i nazwisko ucznia  …………………………………………………………………………………….. 

Pełen adres jego zamieszkania  …………………………………………………………………………. 

Nr telefonu ucznia …………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ucznia …………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko sponsora  ………………………………………………………………………………… 

Pełen adres jego zamieszkania  …………………………………………………………………………. 

Nr telefonu sponsora ………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail sponsora  ……………………………………………………………………………………… 

 

My niżej podpisani zwracamy się do Centrum Edukacji QUEEN ze zleceniem 

przeprowadzenia kursów  maturalnych z następujących przedmiotów: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczamy, że znany jest nam szczegółowo Regulamin Kursów, który 

niniejszymi podpisami akceptujemy. 

………………………………………………………………    …………………………………………………….. 

     Podpis ucznia Podpis sponsora 

……………………………………………………………………………………. 

Podpis wykładowcy QUEEN reprezentującego organizatora kursów i data zawarcia umowy 
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OŚWIADCZENIE UCZNIA O PRZYJĘCIU DO WIADOMOŚCI 

NIEZMIENNYCH TERMINÓW EGZAMINÓW QUEEN 

Ja niżej podpisany  przyjmuję do wiadomości następujące terminy egzaminów i 

oświadczam, że tak rozplanuję sobie czas przygotowań do matury i  

przyjemności, aby bezwzględnie wziąć w nich udział. Jestem również 

świadom/świadoma tego, że przed terminem każdego egzaminu chciałoby się 

mieć jeszcze dodatkowy czas na przygotowania!!! 

Terminy egzaminów z biologii, chemii, fizyki i matematyki dla maturzystów i 

młodzieży z klas młodszych w Trójmieście: 

1. Niedziela, 21. Listopada 2021 roku 

2. Niedziela, 06. Lutego  2021 roku 

3. Niedziela, 24. Kwietnia  2022 roku 

Dodatkowo dla młodzieży z klas młodszych w Trójmieście: 

4. Niedziela, 22. Maja 2022 roku 

Godzinowy rozkład egzaminów w Trójmieście: 

 Godzina 9.00 – biologia, matematyka 

 Godzina 11.30 – chemia, fizyka 

Koniec egzaminów godzina 13.30 

Egzaminy w Trójmieście odbywają się w pawilonach Liceum nr 8 w Gdańsku, ul. 

Kartuska 128 i w Liceum nr 6 w Gdyni ul. Kopernika 34. 

Terminy egzaminów z biologii, chemii, fizyki i matematyki dla maturzystów i 

młodzieży z klas młodszych w Rytlu: 

1. Poniedziałek, 22. Listopada 2021 roku 

2. Poniedziałek, 07. Lutego 2021 roku 

3. Poniedziałek, 25. Kwietnia 2022 roku 

Dodatkowo dla młodzieży z klas młodszych w Rytlu: 

4. Poniedziałek, 23. Maja 2022 roku 
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Godzinowy rozkład egzaminów w Rytlu: 

 Godzina 16.00 – biologia, matematyka 

 Godzina 18.00 – chemia, fizyka 

Koniec egzaminów godzina 20.00 

Egzaminy w Rytlu odbywają się w sali bankietowej hotelu państwa Lucyny i 

Jarosława Wyrowińskich. 

 

………………………………………………………………………………………………………………....... 

Własnoręczny podpis odpowiedzialnego kursanta 


