Informacja o sprawdzianie szóstoklasisty w dniu 5 kwietnia 2016 r.
1. Egzamin odbędzie się 5 kwietnia (we wtorek) w budynku naszej szkoły.
2. Egzamin rozpocznie się o 9.00. Składa się on z dwóch części: pierwsza to język polski i matematyka, druga – to
język obcy nowożytny (w naszej szkole angielski).
3. Uczniowie muszą być w szkole najpóźniej o 8.30, w stroju galowym. Powinni mieć ze sobą legitymację szkolną,
długopis z czarnym tuszem oraz linijkę. Wypełniając arkusz nie wolno używać korektora ani wywabiaczy
atramentu – wszystkie pomyłki należy skreślać, a błędy w zaznaczaniu odpowiedzi na karcie odpowiedzi należy
korygować zgodnie z instrukcją, która znajduje się na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego.
4. Uczniowie naszej szkoły będą pisali egzamin w salach na 1.piętrze: dzieci z opiniami z PPP w klasach 6T i 5T,
dzieci bez opinii w 4B.
5. Przed wejściem do sali uczniowie będą losowali numerek stolika, przy którym usiądą w czasie 1. i 2. części
egzaminu.
6. Po wejściu do sali uczniowie otrzymają naklejki ze swoim peselem i kodem kreskowym szkoły. Nie wolno
podpisywać arkusza imieniem i nazwiskiem!
7. Uczniowie bez opinii kodują arkusze egzaminacyjne samodzielnie (zgodnie z instrukcją nauczycieli), uczniowie z
opiniami z PPP – z pomocą nauczycieli.
8. Uczniowie z opiniami z PPP nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi: ani w czasie 1., ani w czasie 2.
części egzaminu.
9. W sali egzaminacyjnej uczniowie muszą postępować zgodnie z instrukcjami nauczycieli – będzie ich 2 (jeden z
naszej szkoły, drugi ze szkoły nr 157). Nie powinni opuszczać sali, a jeśli będzie to konieczne, muszą
zasygnalizować taką potrzebę przez podniesienie ręki; arkusz egzaminacyjny pozostaje wówczas na ławce,
koniecznie zamknięty.
10. W czasie sprawdzianu dzieci nie mogą rozmawiać, komentować zadań egzaminacyjnych, odwracać się. Muszą
pracować w ciszy i samodzielnie. Nauczyciele nie udzielają żadnych instrukcji ani wskazówek dotyczących zadań.
11. Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych.
12. Uczniowie, którzy spóźnią się na egzamin, nie zostaną wpuszczeni do sali. Przystąpią do sprawdzianu w
dodatkowym terminie, w czerwcu, podobnie jak dzieci chore w dniu egzaminu.
13. Czas trwania egzaminu:
A. Dla dzieci bez opinii
Część 1. (j. polski i matematyka) 80 min. (+ 5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do
zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi), tj. od 9.00 do 10.20 (+5 min.);
Część 2. (j. angielski) 45 min. (+ 5 min. jak wyżej), tj. od 11.15 do 12.00 +5min.).
B. Dla dzieci z opiniami z PPP:
Część 1. (j. polski i matematyka) 120 min., tj. od 9.00 do 11.00
Część 2. (j. angielski) 70 min., tj. od 11.15 do 12.25.
14. Godzina rozpoczęcia egzaminu może się zmienić, np. na 9.05, w zależności od czasu trwania czynności
przygotowawczych; oczywiście nie zmienia to czasu trwania egzaminu: to nadal 80 lub 120 minut, czy 45 i 70
minut.
15. Przerwę między 1. i 2. częścią egzaminu uczniowie spędzą w sali gimnastycznej i stołówce, pod opieką
nauczycieli. Będą mogli coś zjeść i napić się.

