HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH
ZE SPRAWDZIANEM
KLAS VI - 2016r.
L.p. Miesiąc

Zadanie do wykonania

Uwagi

1

Zapoznanie rodziców z procedurami
sprawdzianu (dostosowanie możliwych
form i warunków sprawdzianu)
Zebranie od uczniów (rodziców) z
trudnościami w uczeniu się opinii poradni
p/p uprawniających do dostosowania
warunków i form sprawdzianu oraz
przyjęcie wniosków od rodziców
(opiekunów) w sprawie warunków i form
dostosowania na sprawdzianie
Dyrektor szkoły ( n-l) informuje na piśmie
rodziców ucznia o wskazanych sposobach
dostosowania warunków.
Rodzice ucznia składają oświadczenie o
korzystaniu lub niekorzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania
Dyrektor sporządza wykaz uczniów
przystępujących do sprawdzianu i
przekazuje go w postaci elektronicznej
dyrektorowi OKE(imię i nazwisko ucz.,
PESEL, miejsce i datę urodzenia, płeć, inf.
o specyficznych trudnościach, rodzaj
zestawu, symbol oddziału i nr ucz. w
dzienniku )
Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o
przeprowadzeniu sprawdzianu w innym
miejscu niż szkoła ( przypadkach losowych
również później)
Powołanie członków zespołu
egzaminacyjnego oraz zastępcy szkolnego
zespołu egzaminacyjnego, zawarcie
porozumień z dyrektorami innych szkół,
których pracownicy wchodzą w skład
zespołu egzaminacyjnego

Do 30 IX

IX

2
X

3
4

XI

5

6
I
7
II

Do 15 X

Do 20 XI
Do 24 XI
Do 30 XI

Do 5 I 2016

Do 5 II

8
9
III
10
11
IV
12
13

V

14
15
16

VI

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o
warunkach przebiegu sprawdzianu
Powołanie zespołów nadzorujących
przebieg sprawdzianu spośród członków
szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz
wyznaczenie przewodniczących tych
zespołów
Przeszkolenie członków szkolnego zespołu
egzaminacyjnego nadzorującego przebieg
sprawdzianu
Odebranie przesyłki z materiałami
egzaminacyjnymi (najpóźniej w dniu
poprzedzającym sprawdzian)
Sprawdzian klas szóstych
Weryfikacja wykazu uczniów,
przystępujących do sprawdzianu w terminie
czerwcowym.
Przekazanie do szkół zaświadczeń o
szczegółowych wynikach sprawdzianów.
Dodatkowy
termin
przeprowadzenia
sprawdzianu.
Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi
OKE o uczniach , którzy nie kończą
szkoły podstawowej.
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