
15.06.2020   Temat: Przed Egzaminem Ósmoklasisty. 

 Na początek przekazuję ważne informacje, które Was dotyczą w najbliższych dniach. 

(większość z nich to tylko przypomnienie) 

15.06.- poniedziałek przed egzaminem – każdy uczeń ma podejść do szkoły i odebrać 

maseczkę potrzebną do egzaminu. Będą one wystawione w pudle w szkole.  

Każda klasa ma maseczki w osobnym pudle.( Można oczywiście mieć swoją maseczkę.)  

Przynieście ze sobą deklaracje Rodzica z oświadczeniem o stanie zdrowia 

 

Egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 

uczniowie klasy 8 b, mający numer w dzienniku od 1 do 7,  

 piszą na sali nr 1 - czyli na sali gimnastycznej. 

- W dniu egzaminu – obowiązuje strój galowy - 

przychodzicie każdego dnia na godz. 8:35  

- wchodzić będziecie do szkoły wejściem przez szatnię. 

Wchodzicie pojedynczo - zachowując bezpieczną odległość.  

 

Egzamin z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego 

uczniowie klasy 8 b, mający numer w dzienniku od 8 do 19,  

piszą na sali nr 2 - czyli w sali nr 6. 

- W dniu egzaminu – obowiązuje strój galowy - 

przychodzicie każdego dnia na godz. 8:35  

- wchodzić będziecie do szkoły wejściem od strony parkingu. 

Wchodzicie pojedynczo - zachowując bezpieczną odległość.  

 

Nie wolno się gromadzić na terenie szkoły ani przed szkołą. 

Nie wolno mieć telefonów, kalkulatorów, zegarków ( smartwatch )... 

Zegar będzie umieszczony w sali egzaminacyjnej w widocznym miejscu. 

 

Do szkoły każdy wchodzi w maseczce. Ściągnąć ją można dopiero po zajęciu miejsca.  

W momencie rozdawania testów czy podejścia nauczyciela- zakładacie maseczkę.  

 

Przy wejściu zdezynfekujecie ręce. 

Otrzymacie torby foliowe, do których włożycie swoje ubrania i rzeczy prywatne (wskazane, 

by tych rzeczy było jak najmniej). Zamkniętą torbę powiesicie w wyznaczonym boksie.  

Udacie się od razu do sali egzaminacyjnej, gdzie przed wejściem członkowie komisji wylosują 

miejsce . 

Na salę zabieracie tylko długopisy –z czarnym wkładem – oraz linijkę na matematykę , 

chusteczki higieniczne ( te rzeczy muszą być w woreczku) i butelkę wody, którą postawicie na 

podłodze obok stolika.  

 

Po egzaminie opuszczać będziecie salę pojedynczo i udacie się do domów - bez zgromadzeń.  



 Przypomnienie informacji podanych w ubiegłym tygodniu: 

 

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 

 W zakładce E-EDUKACJA → EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 

Przeczytaj jeszcze raz: 

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

 

 Zadanie na dziś: 

Odpocznij, zrelaksuj się, idź wcześnie spać. / Powodzenia ! 

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

