
08.06.2020   Temat: Czerwiec 2020 – ważne terminy. Procedury związane z Egzaminem. 

 Na początek przekazuję ważne informacje, które Was dotyczą w najbliższych 

tygodniach. 

 

Terminy wystawiania ocen: 

- proponowane do 8 czerwca; 

- ostateczne do 16 czerwca – dla klas 8. będą już 12 czerwca, byście nie trwożyli serc 

Waszych tuż przed egzaminem 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (nie będzie wpisów lekcji w zakładce e-edukacja): 

– 11 czerwca – Boże Ciało – czwartek 

– 12 czerwca – piątek 

[– 16, 17, 18 czerwca dla uczniów klas 1-7 – my mamy  Egzamin ósmoklasisty] 

 

 

Zwroty do biblioteki szkolnej: 

 

– KSIĄŻKI: wtorek, środa, czwartek 10.00-14.00 

poza tymi dniami i godzinami - pudełko w przedsionku szkoły (8.00-15.00) 

 

– PODRĘCZNIKI: 

 

– z podręczników należy: 

• usunąć foliowe okładki; 

• usunąć zapisane w książce ołówkiem notatki, kartkówki; 

• zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki – wyprostować pogiętych kartki, skleić 

rozdarcia; 

 

– podręczniki (pełny komplet) powinny być zapakowane w reklamówkę, którą należy opisać 

na zewnątrz: 

• imię i nazwisko ucznia, klasa, spis podręczników - nazwa przedmiotu, z którego jest 

podręcznik; 

 

– książki przynoszone są do szkoły w ustalonym z terminie, a zwrot potwierdzony jest 

podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza; 

– rodzic/opiekun prawny ucznia wysyła przez dziennik informację do wychowawcy o 

dostarczeniu podręczników do szkoły; 

– zniszczone lub zagubione podręczniki rodzice/opiekunowie prawni ucznia są zobowiązani 

odkupić. 



 

Według harmonogram zwrotu podręczników: 

KLASA 8 b  - 

wtorek   23. 06. 2020 r. 

GODZINA  10.30 – 11.00 

 

W razie, gdyby ktoś nie mógł oddać podręczników w wyznaczonym terminie, może to 

uczynić we wtorek 23 czerwca w godzinach od 12.00 do 14.00. 

 

 Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca - szczegółowe informacje dotyczące formy 

zakończenia zostaną przekazana w terminie późniejszym. 
 

 

 W zakładce E-EDUKACJA → EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Zapoznaj się (jeszcze dziś – teraz) z: 

 CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU 2020 
 Komunikat o przyborach 
 WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW (nie wszystkie Was dotyczą)  - 

Najważniejsze wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. 
egzaminów przypomnimy sobie jeszcze za tydzień 

W razie pytań do mnie, możesz zadzwonić w ramach tej lekcji [dziś od13:00 do 13:30]. 

W piątek 12.06.2020 – jako że to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 
konsultacji nie będzie. 

 

http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/06/Wytyczne_CKE_MEN_GIS_plakat-1.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/05/Komunikat-o-przyborach.pdf
http://sp6-pszczyna.pl/wp-content/uploads/2020/06/WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzamin%C3%B3w.pdf

