Tarło, dnia 24 maja 2021 roku.

Zarządzenie nr 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarle
w sprawie: ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W DNIACH 25, 26, 27 MAJA 2021 ROKU
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
na podstawie: art. 68 ust 1. ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. / tekst ujednolicony z dnia 24 maja
2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późniejszymi zmianami/ oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 sierpnia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz. U z 2017r. poz. 1512) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązao w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacją ww. rozporządzenia z dnia 16
grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 512, z późn. zm.)

zarządzam:
§ 1.
W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 roku uczniowie klas I – VII i oddziału przedszkolnego nie przychodzą do szkoły.
§ 2.
W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 roku uczniowie klasy ósmej przystępują do egzaminu ósmoklasisty, w sali lekcyjnej
numer 1. Egzaminy we wszystkich dniach rozpoczynają się o godzinie 9:00
§ 3.
W dniu 25 maja 2021 roku (wtorek) odbędzie się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut, w dniu 26 maja
2021 roku (środa) odbędzie się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut, w dniu 27 maja 2021 roku (czwartek)
odbędzie się egzamin z języka angielskiego (wszyscy uczniowie wybrali), który trwa 90 minut.
Uprawnieni uczniowie mają ten czas odpowiednio wydłużony.
§ 4.
Nauczyciele powołani do prac w komisjach nadzorujących przychodzą do szkoły o godzinie 8:15. i potwierdzają swoją
obecnośd przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego./dyrektorowi/
§ 5.
Uczniowie klas ósmych przychodzą do szkoły w ww. dniach na godzinę 08:30 i zgłaszają się przed salą egzaminacyjną.
numer 1.
§ 6.
Odbiór materiałów egzaminacyjnych z każdego przedmiotu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego,
w obecności przedstawiciela zdających od przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego nastąpi
w gabinecie dyrektora szkoły o godzinie 8:45.
§ 7.
Za przygotowanie sali do sprawdzianu odpowiedzialni są przewodniczący i członkowie komisji nadzorujących przebieg
sprawdzianu.
§ 8.
Uczniowie klasy ósmej przychodzą do szkoły w ww. dniach ubrani w stroje galowe (biała koszula, czarne lub
granatowe spodnie / spódnica). Do sali egzaminacyjnej zabierają legitymacje szkolną oraz niezbędne przybory do
pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, oraz na matematykę linijkę.
Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ ścieralnych.
Uczniowie mogą wnieśd do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
§ 9.
Uczniom nie wolno przynosid i używad żadnych urządzeo telekomunikacyjnych.
§ 10.
Zabrania się wnoszenia do sal egzaminacyjnych przez nauczycieli jakichkolwiek urządzeo telekomunikacyjnych.
§ 11.
O godzinie 8:40 każdego dnia egzaminu uczniowie wchodzą do sal egzaminacyjnych pojedynczo według kolejności
na liście zdających i losują numery stolików, przy których będą pracowali.
§ 12.
Uczniowie klasy ósmej po odbyciu sprawdzianu w danym dniu udają się do domu.
§ 13.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły
Arkadiusz Greguła.

