ZARZĄDZENIE NR 7/2018/2019
dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Rybniku
z dnia 03.12.2018r.

W sprawie : powołania zespołów nadzorujących próbny egzamin ósmoklasisty w dniach 1820.12.2018r.
Podstawa prawna: art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; Ustawa
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1512) ; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego
2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 356).

Zarządzam , co następuje
§1
Powołuję zespoły nadzorujące przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego, który odbędzie się 18.12.2108 r;
Skład zespołu I (sala gimnastyczna); godz. 8.00-10.00:
1. Magdalena Mieszczak
2. Beata Krawiec
Skład zespołu II(sala nr 42), godz. 8.00- 11.00
1. Paweł Staniek
2. Iwona Tymusz
Powołuję zespoły nadzorujące przeprowadzenie
matematyki , który odbędzie się 19.12.2108 r.
Skład zespołu I (sala gimnastyczna), godz. 8.00- 9.40:

próbnego

egzaminu

ósmoklasisty

1. Aleksandra Koczy
2. Mirosław Orczyk
Skład zespołu II (sala nr 42), godz. 8.00-10.30:
1. Iwona Tymusz
2. Monika Moskwa
Powołuję zespoły nadzorujące przeprowadzenie
matematyki , który odbędzie się 20.12.2018r.

próbnego

egzaminu

ósmoklasisty

Skład zespołu I (sala nr 27) , godz. 8.00-9.30
1. Aneta Wysocka
2. Mirosław Orczyk
Skład zespołu II (sala nr 40), godz. 8.00- 9.30
1. Beata Krawiec
2. Iwona Tymusz
Skład zespołu III (sala 42) , godz. 8.00- 10.15
1. Mirosława Orzeł -Grzybek
2. Zuzanna Stolarczyk

§2

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyrektor ZSP 9 w Rybniku
B. Fros

