
 

 
 

KOMUNIKAT W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W CZASIE 
EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 

 

Informujemy, iż w dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r., w celu zapewnienia właściwej organizacji 
i przebiegu egzaminu ósmoklasisty wprowadza się następujące zmiany w pracy szkoły:  
 

1. Zgodnie z wcześniej podjętymi ustaleniami dotyczącymi dodatkowych dni wolnych od zajęć 
dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022: 

– uczniowie klas 4 – 6  w dniach 24 – 26 maja 2022 r. nie przychodzą do szkoły, 

– oddziały przedszkole oraz klasy 1 – 3  pracują według planu, 

– klasy 7 piszą próbny egzamin zewnętrzny na poziomie wymagań programowych w klasie 7. 
Oswajają się z sytuacją egzaminacyjną. 

 

2. Uczniowie klas 8 przystępują do trzech części egzaminu ósmoklasisty. Zobowiązani są do 
stawienia się w szkole przed każdą częścią egzaminu o godz. 8:15. Do godz. 8:25 zdający spotykają 
się z wychowawcami:         

klasa 8a – p. Maria Bielska  
klasa 8b – p. Urszula Rydzewska 
klasa 8c – p. Krzysztofa Sokołowska 
klasa 8d – p. Paweł Uszyński 
klasa 8e – p. Krystyna Piechocka 
klasa 8f – p. Marzena Murzyn 

odbierają naklejki, nr PESEL. 
 

 



3. Czynności organizacyjne w poszczególnych dniach egzaminu ósmoklasisty:  
 
I. język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek)  
godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z języka polskiego 
na łączniku i korytarzu w bloku C (parter) i postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących 
zespołów nadzorujących;  
godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut (dla uczniów 
ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony o 60 minut).  
 
II. matematyka – 25 maja 2022 r. (środa)  
godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z matematyki 
na łączniku i korytarzu w bloku C (parter) i  postępują zgodnie z poleceniami przewodniczących 
zespołów nadzorujących;  
godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z matematyki, który trwa 100 minut (do 150);  
 
III. język obcy nowożytny (angielski) – 26 maja 2022 r. (czwartek)  
godz. 8:25 (po spotkaniach z wychowawcami) uczniowie zgłaszają się na egzamin z zakresu języka 
obcego nowożytnego na łączniku i korytarzu w bloku C (parter) i  postępują zgodnie z poleceniami 
przewodniczących zespołów nadzorujących;  
godz. 9:00 rozpoczyna się egzamin z zakresu języka angielskiego, który trwa 90 minut (do 135). 
 
Uczniowie przystępują do egzaminu w strojach galowych.  
Obiady w stołówce szkolnej dla uczniów klas 8 przystępujących do egzaminu będą wydawane 
od godz. 11:30 . 

 
Powodzenia na egzaminie.  

Dyrekcja  

 


