Harmonogram egzaminu ósmoklasisty - maj 2022r.

UWAGA: Na wszystkie egzaminy zdający zgłaszają się do wejścia głównego Hali, w szatni głównej
Hali pozostawiają okrycia oraz przedmioty, których nie wolno wnosić na salę egzaminacyjną

data/dzień

egzamin

zdający

SP - klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS
24 maja/
wtorek

sala
egzaminacyjna

sala pomarańczowa

godzina zgłoszenia się na egzamin
08:10- klasa 8PA
08:15 - klasa 8PB
08:20 - klasa 8PN
08:25 - klasa 8PS

język polski

osoby z wydłużonym czasem -klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

s. KONF 1 wejście od strony
siłowni

08:15

data/dzień

egzamin

zdający

SP - klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS
25 maja/
środa

sala pomarańczowa

matematyka
osoby z wydłużonym czasem -klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

data/dzień

sala
egzaminacyjna

egzamin

język angielski

zdający

SP - klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

osoby z wydłużonym czasem -klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

26 maja/
czwartek

język niemiecki

SP - klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

osoby z wydłużonym czasem -klasy 8PA, 8PB, 8PN, 8PS

s. KONF 1 wejście od strony
siłowni

sala
egzaminacyjna

sala pomarańczowa

s. 52
sala konferencyjna wejście od strony
siłowni
s. 50

godzina zgłoszenia się na egzamin
08:10- klasa 8PA
08:15 - klasa 8PB
08:20 - klasa 8PN
08:25 - klasa 8PS
08:15

godzina zgłoszenia się na egzamin
08:10- klasa 8PA
08:15 - klasa 8PB
08:20 - klasa 8PN
08:20 - klasa 8PS

08:15
08:10- klasa 8PA
08:15 - klasa 8PB
08:20 - klasa 8PN
08:20 - klasa 8PS
08:15

I.

Na podstawie wytycznych CKE w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 9 zdających
egzamin ósmoklasisty w 2022r. obowiązują następujące zasady:

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Zdający wchodzi do budynku szkoły/Hali o wskazanej godzinie zgodnie z załączonym HARMONOGRAMEM.
3. Rekomenduje się, aby po przyjściu do szkoły zdający w pierwszej kolejności umył ręce woda z mydłem lub zdezynfekował je
przygotowanym przez szkołę płynem.
4. W każdym dniu egzaminu zdający zobowiązany jest przynieść ze sobą legitymacje szkolną, długopis lub pióro z czarnym tuszem
oraz inne wskazane w komunikacie CKE przybory pomocnicze (zgodnie z załączonym komunikatem CKE)
Szkoła nie zapewnia: długopisów, linijek oraz wody.
5. Uczniowie zgłoszeni do egzaminu jako obcokrajowcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie tekstu
czytanego, zobowiązani są przynieść własne lub wypożyczone wcześniej z biblioteki słowniki dwujęzyczne tj. polsko – ukraińskie lub
polsko – niemieckie.
6. Zdający może wnieść na salę egzaminacyjną małą butelkę wody (ok. ½ litra). Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka
powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby zdający przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
7. Zdającym nie wolno wnieść do dali egzaminacyjnej zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, torebek, maskotek. W szatni
głównej Hali zdający pozostawia okrycie oraz przedmioty, których nie wolno wnieść na salę egzaminacyjną.
8. Rekomenduje się nie tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego
zakończeniu.
9. Po zakończonym egzaminie zdający niezwłocznie opuszcza szkołę.

II.

Ważne terminy:

1. od 27 maja od wychowawcy klasy można odebrać loginy i hasła do systemu SIOEO, za pośrednictwem którego od 01 lipca zdający
będzie mógł sprawdzić wyniki egzaminu ósmoklasisty,
2. 13 – 15 czerwca 2022r. przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym
3. 8 lipca 2022r. w sekretariacie uczniowskim wydanie zdającym zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

