Informacja dla uczniów , rodziców (opiekunów) o warunkach przebiegu
egzaminu gimnazjalnego 2016/17
 W dniach 19, 20, 21 kwietnia 2017r. (tj. środa, czwartek, piątek) uczniowie
klas III piszą egzamin gimnazjalny (wg harmonogramu). Egzamin
gimnazjalny jest obowiązkowy dla uczniów klas III.
 W tych dniach uczniów klas III obowiązuje strój galowy.
 Uczniowie klas III przychodzą do szkoły na godzinę 800 i czekają pod salą,
w której piszą egzamin.
 Uczniowie piszący w sali konferencyjnej (sala nr 1) czekają na nauczycieli
na I piętrze gimnazjum (przed tablicą korkową).
 Przed salą uczniowie ustawiają się pojedynczo, według kolejności na liście
i losują numer miejsca (stolika) w sali. Uczniowie korzystający
z dostosowań na egzaminie mogą mieć wskazane miejsca w sali (wtedy nie
losują).
 Następnie uczniowie zajmują wyznaczone im miejsca w sali.
 Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro
lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem oraz w przypadku egzaminu
z zakresu matematyki linijkę. Rysunki jeżeli trzeba je wykonać-zdający
wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 Na egzaminie nie wolno korzystać z kalkulatorów i słowników.
 Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody.
Woda może być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem
egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby
uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.
 W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni
opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na
opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających
możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób
udzielających pomocy medycznej.
 W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę
przez podniesienie ręki.
 Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania
uczniów związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla
zdającego. W czasie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.
 W czasie pracy z arkuszem organizacyjnym uczeń pracuje samodzielnie
i nie zakłóca przebiegu egzaminu.

 Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przez
podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym
uczeń ma dodatkowy czas (5 minut)
na sprawdzenie poprawności
przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.( Nie dotyczy to uczniów,
którzy nie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi).
 W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań
egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia do sali
urządzenia
telekomunikacyjnego albo korzystania z niego lub zakłócania przez ucznia
prawidłowego przebiegu egzaminu dyrektor przerywa danemu uczniowi
pracę z arkuszem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres
/poziom danej części egzaminu
i nakazuje opuszczenie sali
egzaminacyjnej.
 W czasie przerwy w świetlicy będzie wydawany posiłek dla uczniów (bułka
słodka lub kanapki, woda).
 Uczniowie posiadający opinię, orzeczenie poradni psychologicznopedagogicznej lub zaświadczenie lekarskie o chorobie lub czasowej
niesprawności mają prawo do przystąpienia do egzaminu w formie
i warunkach dostosowanych do ich dysfunkcji(załącznik dla ucznia ze
specyficznymi trudnościami w nauce- dysleksja, dysortografia).
 Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą
korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków
koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że taka konieczność
zostanie zgłoszona przed rozpoczęciem egzaminu.
 Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl,) w zakładce poświęconej
egzaminowi gimnazjalnemu dostępne są: Informatory o egzaminie
gimnazjalnym od roku 2011/12, przykładowe arkusze egzaminacyjne,
arkusze egzaminacyjne z lat 2012- 2016.
 Wyniki egzaminu uczniowie poznają 16 czerwca 2017 roku.,
a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu otrzymają 23
czerwca 2017 roku.
 Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej
pracy egzaminacyjnej tego ucznia.
 Harmonogram oraz informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego są
umieszczone na stronie internetowej gimnazjum.

