Organizacja egzaminów ósmoklasisty
24. 05, 25. 05, 26. 05.2022 r.
Uczniowie klas 8 przyjeżdżają do szkoły z rodzicem
lub wg rozkładu jazdy autobusów, najpóźniej w szkole powinni być o godz. 8.30.

a) Część: język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek):
 godz. 9:00 (120 minut + 60 min. dla osób z dysfunkcjami),
Sala gimnastyczna nr 1 odpowiedzialni: Panie: B. Mickiewicz, A. Sykała i Pan R. Kochanowski,
Gabinet nr 5 odpowiedzialna - Pani G. Nowak.

b) Część: matematyka – 25 maja 2022 r. (środa):
 godz. 9:00 (100 minut + 50 min. dla osób z dysfunkcjami),
Sala gimnastyczna nr 1 odpowiedzialni:- Panie: B. Mickiewicz, A, Stojecka i Pan M. Żmijowski,
Gabinet nr 5 odpowiedzialna – Pani A. Stróż.

c) język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek):
 godz. 9:00 (90 minut + 45 min. dla osób z dysfunkcjami),
Gabinet nr 4 odpowiedzialna - Pani B. Mickiewicz,
Gabinet nr 5 odpowiedzialna - Pani A. Stróż,
Gabinet nr 8 odpowiedzialna - Pani G. Nowak,
Gabinet nr 10 odpowiedzialna - Pani A. Kilian,
Gabinet nr 13 odpowiedzialna Pani A. Sykała,
Gabinet nr 15 odpowiedzialna Pani A. Stojecka,
Gabinet nr 18 odpowiedzialny Pan R. Kochanowski.

Po egzaminach uczniowie, którzy czekają na autobus, udają się do świetlicy, pozostali odjeżdżają
z rodzicami, bądź idą do domu.
We wszystkie dni egzaminu ósmoklasiści zobowiązani są do przynoszenia ze sobą kluczyka
do swojej szafki w szatni.

Informacje dla ósmoklasistów i rodziców/prawnych opiekunów:
 Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną.
 Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych,
maskotek.
 Zdający pamięta o dezynfekcji rąk, po wejściu do szkoły.
 Szkoła zapewnia wodę pitną.
 Jeżeli zdający poczuje się źle, informuje natychmiast nauczyciela.
 Każdy zdający przynosi ważną legitymację (podbitą i podpisaną).
 Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty 2 długopisy
(lub pióra) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
 Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je
wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 Na egzaminie nie korzystamy z korektora i żadnych urządzeń elektronicznych (smartwatchy, telefonów irp.)
w tym z kalkulatorów.

