
Organizacja pracy w szkole w dniach 17-18-19.03.2021r. 

podczas organizacji próbnych egzaminów ósmoklasisty-2021 

 

1. Dla uczniów klas ósmych szkoła przeprowadzi testy diagnostyczne (w zakresie 

poziomu przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki 

oraz j. angielskiego) od 17 do 19 marca 2021r.  zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski (120 min/180min czas wydłużony)  

 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka (100min/150min czas wydłużony) 

 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90min/135min czas wydłużony). 

Testy diagnostyczne są przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.  

2. Uczniowie klas ósmych w tych dniach nie mają zajęć online, ponieważ uczestniczą w 

próbnych egzaminach ósmoklasisty. Zależy nam, by uczniowie skoncentrowali się na 

sprawdzeniu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych i 

mieli chwilę na odpoczynek od codziennych obowiązków szkolnych, dlatego 

nauczyciele nie wysyłają uczniom w tych dniach żadnych lekcji zdalnych. 

Wychowawcy klas wpisują w dniach 17-18-19.03.2021r. 

Udział uczniów w próbnym egzaminie ósmoklasisty np. z j. polskiego 

3. Próbny egzamin ósmoklasisty będzie odbywać się w wyznaczonych gabinetach na 

parterze, I i II piętrze w budynku szkoły od godziny 9.00 /szczegółowa informacja 

wywieszona będzie dla uczniów klas ósmych w holu na parterze szkoły/. 

4. Uczniowie tylko klasy 1b,3a,3b,3c w tych dniach będą rozpoczynać zajęcia od godz. 

11.45. 

5. Podczas próbnych egzaminów wyłączone będą w szkole dzwonki. 

6. Wychowawcy klas I-III w godz. 9.00 do 11.45 podczas przerw przebywają z uczniami 

w gabinetach lekcyjnych albo na boisku szkolnym, by nie zakłócać czasu trwania 

egzaminu.   

7. Osoby oddelegowane do zespołów nadzorujących podczas próbnych egzaminów nie 

prowadzą zajęć lekcyjnych zdalnie w klasach ogólnodostępnych / klasy mają 

„okienka”, nauczyciele zapisują w temacie lekcji: Nauczyciel oddelegowany do pracy 

w zespole nadzorującym podczas próbnego egzaminu ósmoklasisty/. W klasach 

integracyjnych lekcje prowadzą nauczyciele wspomagający, nie powołani do 

zespołów nadzorujących.  

8. W dniach próbnego egzaminu oddelegowani nauczyciele przychodzą do szkoły na 

8.15.  

9. W dniu 16 marca 2021 po godz. 14.00 przewodniczący zespołów nadzorujących 

przygotowują gabinety do próbnych egzaminów.  

10. W tych dniach wychowawcy klas ósmych od godz. 8.15 oddelegowani są do pracy w 

szkole. Mają możliwość bezpośredniego spotkania się ze swoimi wychowankami i 

stworzenie przyjaznej atmosfery  przedegzaminacyjnej.  
11. Egzamin próbny odbywać się będzie z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.  

12. Życzymy wszystkim uczniom powodzenia i dobrych wyników na miarę indywidulanych 

możliwości. Doceniamy, że nauczyciele przygotowywali  uczniów od września 2020, a 

próbny egzamin jest kolejną formą sprawdzenia siebie i okazją do refleksji nad czym 

uczniowie muszą ewentualnie popracować i co sobie przypomnieć. Dla nauczyciela - co 

warto jeszcze z uczniami powtórzyć i utrwalić. 

Dyrektor szkoły  

Lucyna Bończak  


