
Zarządzenie dyrektora szkoły nr 43/2022 z dnia 22.11.2022 

Dotyczy: zmiany organizacji pracy szkoły w dniach 6-7-8 grudnia 2022 r. w klasach IV – VIII 

§1 

Zarządzam organizację egzaminu próbnego dla uczniów klas ósmych, który odbędzie się: 
6 grudnia w godzinach od 8.00 do 10.00 - egzamin próbny z języka polskiego 
7 grudnia w godzinach od 8.00 do 9.40 - egzamin próbny z matematyki 
8 grudnia w godzinach od 8.00 do 9.30 - egzamin próbny z języka obcego 

§2 

W dniach próbnego egzaminu wprowadza się zmianę organizacji lekcji. Zmianie ulegają: godziny 
rozpoczęcia lekcji, czas trwania lekcji, czas trwania przerw międzylekcyjnych. 

Nr  
lekcji 

Godzina rozpoczęcia lekcji 
Wtorek 6.12.2022 r.  Środa 7.12.2022 r. Czwartek 8.12.2022 r. 

1.  10.30 – 11.00 10.00 – 10.30 10.00 – 10.30 
2.  11.05 – 11.35 10.35 – 11.05 10.35 – 11.05 
3.  11.40 – 12.10 (przerwa obiadowa) 11.10 – 11.40 11.10 – 11.40 
4.  12.30 – 13.00(przerwa obiadowa) 11.45 – 12.15(przerwa obiadowa) 11.45 – 12.15(przerwa obiadowa) 
5.  13.15 – 13.45 12.35 – 13.05(przerwa obiadowa) 12.35 – 13.05(przerwa obiadowa) 
6.  13.50 – 14.20 13.20 – 13.50 13.20 – 13.50 
7.  14.25 – 14.55 13.55 – 14.25 13.55 – 14.25 
8.  15.00 – 15.30 14.30 – 15.00 14.30 – 15.00 

§3 

Wejście na teren szkoły w dniach egzaminu 

1) Uczniowie klas IV – VII rozpoczynają lekcje zgodnie ze swoim planem godzin wskazanych w §2  
i przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem swoich lekcji. 

2) Uczniowie klas VIII po zakończeniu egzaminu próbnego realizują lekcje wg planu. 
3) Zmiany organizacji planu pracy szkoły nie obejmują uczniów klas I – III oraz grupy przedszkolnej. 

§4 

Podstawowe informacje dotyczące organizacji egzaminu 

1. Uczniowie klas ósmych, przystępujący do egzaminu próbnego, przychodzą każdego dnia do szkoły 
najpóźniej o godzinie 7.45. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 8.00. 

2. Uczniowie, którzy się spóźnią,  nie mogą wejść do sali i przystąpić do egzaminu. 
3. Przy wejściu do sali należy okazać legitymację szkolną. 
4. Na egzaminie należy mieć dwa długopisy z czarnym tuszem. 

§5 

W dniach egzaminów odwołuje się wszystkie formy sprawdzania wiedzy i umiejętności w klasach 
ósmych. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


