EGZAMIN GIMNAZJALNY 18 – 20 KWIETNIA 2018r. (środa-czwarte-piątek))
ŚRODA 18 kwietnia 2018r. Egzamin - część humanistyczna
1. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. Uczniowie klas III przyjeżdżają wg zmienionego harmonogramu przyjazdów – dostępny na stronie szkoły.
3. Członkowie komisji o godz. 8.30 zgłaszają się do sekretariatu!!!!
4. Uczniowie klas III wraz z wychowawcami stawiają się na salę gimnastyczną punktualnie o godz. 8.30!!!!
5. Prosimy wychowawców o dopilnowanie punktualności wychowanków, ponieważ musi nastąpić losowanie
miejsc. Uczniowie mają przygotowane co najmniej 2 długopisy z czarnym wkładem.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+20 min.) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
Na kolejną część uczniowie klas III gimnazjum stawiają się o godzinie 10.45!
Prosimy wychowawców o monitorowanie punktualności wychowanków.
Godz. 11.00 – 12.30 (90 min.) (+45 min.) z zakresu języka polskiego
1. Obiad dla wszystkich uczniów w trakcie przerwy ok. godz. 10.20. Podczas obiadu i przerw opiekę nad
uczniami sprawują nauczyciele według rozkładu!
2. Odjazdy wg harmonogramu o godz. 12.45

ZAKAZ PRZYNOSZENIA I UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!

CZWARTEK, 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00 Egzamin - część matematyczno-przyrodnicza
1. Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.
2. Uczniowie klas III przyjeżdżają wg zmienionego harmonogramu przyjazdów – dostępny na stronie szkoły.
3. Członkowie komisji o godz. 8.30 zgłaszają się do sekretariatu!!!!
4. Uczniowie klas III wraz z wychowawcami stawiają się na salę gimnastyczną punktualnie o godz. 8.30!!!!
5. Prosimy wychowawców o dopilnowanie punktualności wychowanków, ponieważ musi nastąpić losowanie
miejsc. Uczniowie mają przygotowane co najmniej 2 długopisy z czarnym wkładem.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+20 min.) z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka,
geografia)
Na kolejną część uczniowie klas III gimnazjum stawiają się o godzinie 10.45!
Prosimy wychowawców o monitorowanie punktualności wychowanków.
Godz. 11.00 – 12.30 (90 min.) (+45 min.) z zakresu matematyki - Uczniowie mają przygotowane co najmniej 2 długopisy
z czarnym wkładem oraz linijkę.

1. Obiad dla wszystkich uczniów w trakcie przerwy o godz. 10.20. Podczas obiadu i przerw opiekę nad uczniami
sprawują nauczyciele według rozkładu!
2. Odjazdy wg harmonogramu o godz. 12.45

ZAKAZ PRZYNOSZENIA I UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!

PIĄTEK, 20 kwietnia 2018r. Egzamin - część z języka obcego nowożytnego
Część językowa – język angielski, język rosyjski
1.
2.
3.
4.
5.

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Uczniowie klas III przyjeżdżają wg zmienionego harmonogramu przyjazdów – dostępny na stronie szkoły.
Członkowie komisji o godz. 8.30 zgłaszają się do sekretariatu!!!!
Uczniowie klas III wraz z wychowawcami stawiają się na salę gimnastyczną punktualnie o godz. 8.30!!!!
Prosimy wychowawców o dopilnowanie punktualności wychowanków, ponieważ musi nastąpić losowanie miejsc. Uczniowie
mają przygotowane co najmniej 2 długopisy z czarnym wkładem.

Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski s. 27 - 13 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski s. 29 - 13 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski s. 32 - 13 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język rosyjski s. 36 / - 6 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski s. 34 / - 1 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski s. 35 / - 1 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język angielski dom rodzinny ucznia - 1 ucz.
(+20 min.) dla dyslektyków
Opiekę nad uczniami (którzy nie piszą części rozszerzonej) po części podstawowej sprawują nauczyciele według rozkładu – po
uczniów mogą przyjechać Rodzice.
Na kolejną część uczniowie klas III gimnazjum stawiają się o godzinie 10.45! Prosimy wychowawców o monitorowanie
punktualności wychowanków.
1) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język angielski s. 27 - 13 ucz.
2) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język angielski s. 29 - 13 ucz.
3) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język angielski s. 32 - 13 ucz.
4) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język rosyjski s. 36 - 1 ucz.
5) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język angielski dom rodzinny ucznia - 1 ucz.
(+30 min.) dla dyslektyków
1. Obiad dla wszystkich uczniów w trakcie przerwy o godz. 10.20. Podczas obiadu i przerw opiekę nad uczniami sprawują
nauczyciele według rozkładu!
2. Odjazdy wg harmonogramu o godz. 12.30
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II piętro wyłączone!!! Zachowujemy ciszę.

