EGZAMIN GIMNAZJALNY 18 – 20 KWIETNIA 2016r. (poniedziałek-wtorek-środa)
ŚRODA 19 kwietnia 2017r. 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!!!
Wszyscy nauczyciele do pracy stawiają się na godz. 8.00 i pracują do zakończenia egzaminu 12.30.

CZWARTEK, 20 kwietnia 2017r. 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!!!
Wszyscy nauczyciele do pracy stawiają się na godz. 8.00 i pracują do zakończenia egzaminu 12.30.

PIĄTEK, 21 kwietnia 2017r. Egzamin - część z języka obcego nowożytnego
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Część językowa – język angielski, język rosyjski
Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum mają dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.
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 - 12 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język rosyjski s. 13 - 7 ucz.
Godz. 9.00 – 10.00 (60 min.) (+ 20 min.) na poziomie podstawowym – język rosyjski s. 15 - 7 ucz.

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 - 12 ucz.
3) Godz. 11.00 – 12.00 (60 min.) (+30 min.) na poziomie rozszerzonym – język rosyjski s. 15 - 3 ucz.

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
ZAKAZ PRZYNOSZENIA I UŻYWANIA URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH!!!

Wszyscy nauczyciele do pracy stawiają się na godz. 8.00 i pracują do zakończenia egzaminu 12.30.

Przygotowania do egzaminu!
Środa, 12 kwietnia 2017r. - nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują salę
gimnastyczną na dwie pierwsze części: 39 ławek + stoliki dla komisji, zegar, tablica.

Środa, 19 kwietnia 2017r.
Informatyk z nauczycielami jęz. obcych przygotowują sale: 27, 29, 13, 15 do egzaminu
językowego: sprawdzamy liczbę ławek, ustawiamy w salach: laptop, głośniki, zegar, testujemy
stan nagrań wykorzystując stare nagrania egzaminacyjne. Bezpośrednio przed egzaminem,
czyli w czwartek 20 kwietnia 2017r. ponownie sprawdzamy przygotowany sprzęt.

Przewodniczący komisji, członkowie komisji egzaminacyjnych sprawdzają stan przygotowania
sal do egzaminu: ławki, krzesła, numerki do losowania, wizytówki, numery ławek, zegar,
czysta tablica.

SKŁADY KOMISJI GRODZISK
Środa 19.04.2017, 8.30
Czwartek 20.04.2017, 8.30
ŚRODA 21.04.2017, 8.30
DROHICZYN
Środa 19.04.2017, 8.30
Czwartek 20.04.2017, 8.30
ŚRODA 21.04.2017, 8.30

