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Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  1 4 / 2 0 1 3 / 2 0 1 4  
D Y R E K T O R A  G I M N A Z J U M  N R  2 8   

im. Kawalerów Orderu Orła Białego  

W E  W R O C Ł A W I U  

z dnia 20 marca 2014 roku 

w sprawie organizacji diagnoz dla klas I i II  oraz organizacji egzaminu gimnazjalnego. 

Na podstawie:  

- Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U.  z 2002 r. nr 46, poz. 432 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy pro-

gramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.  

z 2002 r. nr 51, poz. 458 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i spo-

sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów  

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.  z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.) zarządzam: 

§ 1 

1. W ŚRODĘ 16.04.2014 r. odbędzie się przygotowanie sal do egzaminów. W tym dniu 

lekcje będą skrócone wg następującego porządku: 

1  lekcja 8.00 – 8.30 

2  lekcja 8.35 – 9.05 

3  lekcja 9.10 – 9.40 

4  lekcja 9.50 – 10.20 

5  lekcja 10.25 – 10.55 (obiad) 

6  lekcja 11.15 – 11.45 (obiad) 

7  lekcja 11.55 – 12.25 

8  lekcja – 12.30 – 13.00 

2. Wszystkie sale można zacząć szykować po 6 lekcji . 

3. Do sali gimnastycznej: należy wziąć ławki i krzesła z następujących gabinetów (razem 

80 ławek i 80 krzeseł dla uczniów + 4 ławki i 6 krzeseł dla komisji): 

o z sali 30: 18 ławek i 50 krzeseł, 

o z sali 30a: 34 krzesła, 

o z sali 40: 13 ławek + 2 krzesła, 

o z sali 39: 13 ławek, 

o z sali 38: 13 ławek, 

o z sali 37: 13 ławek, 

o z sali 42: 14 ławek. 

Ławki i krzesła muszą być opisane numerem sali (jeśli jeszcze nie są). 

4. Ławki na salę gimnastyczną przeniosą i ustawią uczniowie mający lekcje w salach: 30 

(2f z p. Krakowską), 30a (3f z p. Manchią), 38 (1a z p. Chorążewską), 37 (3a z p. Bin-

kiem). Z sal 39 i 40 ławki wynoszą uczniowie 1c pod opieką p. Dochniak i p. Krupiń-

skiego, z sali 42 uczennice 1d pod opieką p. Kaczor.  

Nauczyciele mający 7 lekcję z wyżej wymienionymi klasami prowadzą lekcję i cze-

kają na informację, kiedy krzesła lub ławki można wynieść.  
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Za sprawny przebieg ustawiania krzeseł i ławek na sali gimnastycznej odpowiadają p. Ja-

recki, p. Kaczor, p. Dochniak.  

 

5. Po ustawieniu ławek opiekunowie wypuszczają uczniów do domu (jeśli nie będą po-

trzebni do innych prac). 

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYGOTOWANIE SAL DO EGZAMINÓW: 

 

§2 

ORGANIZACJA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI  EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA – 23 kwietnia 2014 r. 

 

1. 8:00 – zbiórka wszystkich członków komisji w pokoju nauczycielskim. 

2. Od 8:00 – uczniowie są wpuszczani do sal, w których zostawiają swoje rzeczy, i w których 

będą spędzać przerwę między kolejnymi częściami egzaminu. 

3. OSOBY WPUSZCZAJĄCE: p. Łuc, p. Nurzyńska. 

SALA NAZWISKO NAUCZYCIELA UWAGI 

111 

p. Nurzyńska 

80 uczniów 

p. Jarecki 

p. Kalinowska 

p. Kaczor 

p. Hamberger 

p. Gregorowicz 

p. Zawalińska 

63 p. Dochniak 
1 uczeń 

p. Obelnicka 

62 
p. Bartków 

3 uczniów 
p. Wyderska 

61 
p. Maleszewska 

12 uczniów 
p. Binek 

60 
p. Ambrozik 

13 uczniów 
p. Wykrota 

59 
p. Cekała 

2 uczniów 
p Pussty 

58 
p. Kotlińska - Nowak 

9 uczniów 
p. Zaborska 

55 
p. Krzyżoś – Jezierska 

1 uczeń 
p. Komuda 

50 
p. Kołodyńska 

13 uczniów 
p. Manchia 

48 
p. Krupiński 

11 uczniów 
p. Chorążewska 

POKÓJ  
NAUCZYCIELSKI 

p. Sufryd 

p. Story 

p. Ostowicz 
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4. 8:15 – wpuszczanie uczniów do sal egzaminacyjnych – uczniowie, wpuszczani do sali gimna-

stycznej podają swój numer, szukamy go na liście, pytamy o nazwisko, odnotowujemy obec-

ność; (nie wywołujemy wg kolejności na liście, żeby usprawnić wpuszczanie uczniów); 
do pozostałych gabinetów wpuszczamy wg kolejności na liście. 

5. Odnotowanie nieobecnych i zgłoszenie ich wicedyrektorowi przez członka komisji. 

6. 8:30 – przewodniczący zespołu nadzorującego z sali gimnastycznej, z dwoma uczniami, scho-

dzi do sekretariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzaminacyjnych na 
salę gimnastyczną. 

7. 8:30 – przewodniczący zespołów nadzorujących z pozostałych sal, z dwoma uczniami (lub 

z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na salę gimnastyczną 
po odbiór zestawów. 

8. W CZASIE EGZAMINU FUNKCJĘ ŁĄCZNIKÓW PEŁNIĄ:  
- przy sali 111 (gimnastycznej) – p. Łuc, 

- na I piętrze – p. Nurzyńska, 

- na II piętrze – p. Kalinowska. 

9. W CZASIE TRWANIA EGZAMINU p. Długosz jest odpowiedzialna za rozniesienie cia-

stek do sal, w których uczniowie spędzą przerwę. 

10. WAŻNE: po I CZĘŚCI EGZAMINU uczniowie, którzy wcześniej skończyli pracę udają się 
do przydzielonych im gabinetów. Przerwa kończy się o 10.40, uczniowie wracają do sal eg-

zaminacyjnych.  

11. Godz. 10.45 przewodniczący zespołu nadzorującego z sali gimnastycznej, z dwoma uczniami, 
schodzi do sekretariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzaminacyj-

nych na salę gimnastyczną. 

12. Godz. 10.45 – przewodniczący zespołów nadzorujących z pozostałych sal, z dwoma uczniami 

(lub z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na salę gimna-

styczną po odbiór zestawów. 

13. 11.00 – rozdanie uczniom zestawów – praca z drugim arkuszem. 

 

PRZYDZIAŁY KLAS DO POSZCZEGÓLNYCH GABINETÓW 

NR GABINETU KLASA OPIEKUN KLASY 

40 3C p. Story 

39 3F p. Sorokanycz 

38 3E p. Hamberger, p. Krupiński 

37 3D p. Obelnicka 

36 3A, 3B p. Bartków, p. Wykrota 

53 

uczniowie piszący egzaminy 
w salach: 63, 62, 60, 59, 55-razem 

20 osób 

p. Centkowska – Małecka 

p. Gawryś 

54 
uczniowie piszący egzaminy 

w salach: 61, 58-razem 21 osób 

p. Olszak – Jemioło 

p. Ostowicz 
 

§ Obowiązkiem opiekunów klas jest dopilnowanie, by przed wyjściem na egzamin uczniowie 
zostawili w klasach telefony komórkowe. Nie mogą ich wnieść na salę egzaminacyjną! 

§ W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu, opiekunowie klas dbają, 
by uczniowie wychodzący do toalety lub na korytarz nie wchodzili na II piętro, nie hałasowali (na II 
piętrze piszą uczniowie o wydłużonym czasie). O 10.40 przypominają o powrocie do sal egzaminacyj-

nych. 

§ Przed rozpoczęciem egzaminu opiekunowie pobierają wodę dla uczniów ze swojej klasy. 
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CZĘŚĆ MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA – 24 kwietnia 2014 r. 

 

1. 8:00 – zbiórka wszystkich członków komisji w pokoju nauczycielskim. 

2. Od 8:00 – uczniowie są wpuszczani do sal, w których zostawiają swoje rzeczy, i w których 

będą spędzać przerwę między kolejnymi częściami egzaminu. 

3. OSOBY WPUSZCZAJĄCE: p. p. Nurzyńska, p. Podżus. 

4. 8:15 – uczniowie, wpuszczani do sali gimnastycznej, podają swój numer, szukamy go na li-

ście, pytamy o nazwisko, odnotowujemy obecność; (nie wywołujemy wg kolejności na liście, żeby 

usprawnić wpuszczanie uczniów); do pozostałych gabinetów wpuszczamy wg kolejności na liście. 

5. Odnotowanie nieobecnych i zgłoszenie ich wicedyrektorowi przez członka komisji. 

6. 8:30 – przewodniczący zespołu nadzorującego z sali gimnastycznej, z dwoma uczniami, scho-

dzi do sekretariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzaminacyjnych na salę 

gimnastyczną;  

7. 8:30 – przewodniczący zespołów nadzorujących z pozostałych sal, z dwoma uczniami (lub 

z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na salę gimnastyczną po od-

biór zestawów. 

8. W CZASIE EGZAMINU FUNKCJĘ ŁĄCZNIKÓW PEŁNIĄ:  
¾ przy sali 111 (gimnastycznej) – p. Nurzyńska, 

¾ na I piętrze – p. Pussty, 

¾ na II piętrze – p. Podżus. 

9. WAŻNE: po I CZĘŚCI EGZAMINU uczniowie, którzy wcześniej skończyli pracę udają się 
do przydzielonych im gabinetów. 

10. W CZASIE TRWANIA EGZAMINU p. Kalinowska jest odpowiedzialna za rozniesienie 

ciastek do sal, w których uczniowie spędzą przerwę. 

11. O godz. 10.45 przewodniczący zespołu nadzorującego z sali gimnastycznej, z dwoma 

uczniami, schodzi do sekretariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzamina-

cyjnych na salę gimnastyczną. 

12. O godz. 10.45 – przewodniczący zespołów nadzorujących z pozostałych sal, z dwoma 

uczniami (lub z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na salę gimna-

styczną po odbiór zestawów. 

13. 11.00 – rozdanie uczniom zestawów – praca z drugim arkuszem. 

PRZYDZIAŁY KLAS DO POSZCZEGÓLNYCH GABINETÓW 

NR GABINETU KLASA OPIEKUN KLASY 

40 3C p. Cach 

39 3F p. Story 

38 3E p. Krzywińska - Ryba 

37 3D p. Gruszecka 

36 3A, 3B p. Ambrozik, p. Kulza 

53 

uczniowie piszący egzaminy 
w salach: 63, 62, 60, 59, 55-razem 

20 osób 

p. Kołodyńska, p. Kowalska 

54 
uczniowie piszący egzaminy 

w salach: 61, 58-razem 21 osób 
p. Gawryś, p. Sufryd 

 

§ Obowiązkiem opiekunów klas jest dopilnowanie, by przed wyjściem na egzamin uczniowie 

zostawili w klasach telefony komórkowe. Nie mogą ich wnieść na salę egzaminacyjną! 
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§ W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu, opiekunowie klas dbają, 

by uczniowie wychodzący do toalety lub na korytarz nie wchodzili na II piętro, nie hałasowali (na II 

piętrze piszą uczniowie o wydłużonym czasie). O 10.40 przypominają o powrocie do sal egzaminacyj-

nych. 

§ Przed rozpoczęciem egzaminu opiekunowie pobierają wodę dla uczniów ze swojej klasy. 

§ WAŻNE: w tym dniu, po II części egzaminu, WSZYSCY UCZNIOWIE wracają do swoich 

gabinetów i po skończonym egzaminie pomagają nosić ławki i krzesła z sali gimnastycznej do wła-

ściwych sal; uczniowie pozostają pod opieką przydzielonych im nauczycieli. do momentu, kiedy 

zostaną poproszeni o zejście na salę gimnastyczną po krzesła i ławki. 

§ Za koordynowanie przenoszenia ławek do sal odpowiedzialni są p. Kalinowska, p. Kowalska, 

p. Gruszecka, natomiast członkowie komisji egzaminacyjnych odpowiadają za posprzątanie sali gim-

nastycznej, gabinetów i przygotowanie ich do części językowej, w tym dostarczenie wody dla 

uczniów. 

§ P. Gruszecka i p. Kalinowska przygotują na korytarzach ławki (parter – 1, I piętro – 5, II pię-

tro – 4 ławki), przy których w dniu egzaminu z języków, uczniowie będą mogli zjeść drugie śniadanie. 

Proszę na tych ławkach położyć kartki, dla uczniów, z których sal są ciastka na danym stole. 

 

CZĘŚĆ JĘZYKOWA - 25 kwietnia 2014 r. 

 

1. 8:00 – zbiórka wszystkich członków komisji w pokoju nauczycielskim. 

2. Od 8:00 – uczniowie są wpuszczani do szkoły, rzeczy zostawiają w szatni. 

3. OSOBY WPUSZCZAJĄCE: p. Podżus oraz opiekunowie klas. 

PRZYDZIAŁY OPIEKUNÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS 

Przy wejściu opiekun przydzielony do danej klasy zbiera telefony komórkowe od uczniów; wcześniej 

uczniowie muszą je opisać! 

KLASA OPIEKUN KLASY 

3A, 3B p. Wyderska 

3C p. Krzyżoś - Jezierska 

3D p. Obelnicka 

3E p. Górny 

3F p. Sufryd 
 

§ 8:20 – wpuszczanie uczniów do sal egzaminacyjnych. 

§ Odnotowanie nieobecnych i zgłoszenie ich wicedyrektorowi. 

§ 8:30 – przewodniczący zespołu nadzorującego z sali 36, z dwoma uczniami, schodzi do sekre-

tariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzaminacyjnych na korytarz na parte-

rze. 

§ 8:30 – przewodniczący zespołów nadzorujących ze wszystkich sal, z dwoma uczniami (lub 
z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na korytarz na parterze po 
odbiór zestawów. 
§ W czasie egzaminu funkcję łączników oraz dyżurujących w czasie przerwy pełnią: 
¾ na parterze: p. Komuda, p. Cach, 

¾ na I piętrze: p. Nurzyńska, p. Obelnicka, 

¾ na II piętrze: p. Górny, p. Podżus. 

 

§ WAŻNE: po I CZĘŚCI EGZAMINU uczniowie, którzy wcześniej skończyli pracę NIE 

OPUSZCZAJĄ GABINETÓW!!! W tym dniu, ze względu na brak sal, uczniowie nie mają przy-
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dzielonych klas, przerwy spędzają na korytarzu; przy wyjściu na przerwę, komisja egzaminacyjna 

w danej sali wydaje uczniom wodę mineralną. 

§ W czasie przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu, dyżurujący dbają, by ucznio-

wie nie wchodzili na II piętro, nie hałasowali (na II piętrze piszą uczniowie o wydłużonym czasie). 

§ O godz. 10.45 przewodniczący zespołu nadzorującego z sali 36, z dwoma uczniami, schodzi 

do sekretariatu i asystuje p. Dyrektorowi przy przenoszeniu zestawów egzaminacyjnych na korytarz na 

parterze. 

§ O godz. 10.45 – przewodniczący zespołów nadzorujących ze wszystkich sal, z dwoma 

uczniami (lub z jednym, jeśli tylko jedna osoba zdaje egzamin w danej sali), udają się na korytarz na 

parterze po odbiór zestawów. 

§ 11.00 – rozdanie uczniom zestawów – praca z drugim arkuszem 
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§3 

 

SKŁADY KOMISJI I ODDELEGOWANIA 

 

EGZAMIN - CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 23.04.2014 (ŚRODA) 

    

NR 

SALI 
SKŁAD KOMISJI 

LICZBA 

UCZNIÓW 
UWAGI 

63 

Ewa Dochniak - przewodnicząca 

1 

Uczeń słabo słyszący (oznaczenie arkusza H7 lub P7), 

wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do zadań 

zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich 

na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pesel, 

naklejki, matryca znaków) zespół nadzorujący 

Bronisław Hendzel 

Paulina Pytlak - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 

62 

Katarzyna Krzywińska Ryba - przewodnicząca 

2+1 

zespół Aspergera: oznaczenie arkusza H2 lub P2 

+standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1); wydłużo-

ny czas, zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamknię-

tych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę 

odpowiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, 

matryca znaków) zespół nadzorujący 

Barbara Nowak 

Agnieszka Kalita - Zespół Szkół Sióstr Salezja-

nek 

61 

Mariusz Binek - przewodniczący 

12 

standard, dysleksja, wydłużony czas, zaznaczenie 

odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 

bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę ko-

duje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) 

zespół nadzorujący, odczytanie głośno tekstów liczą-

cych powyżej 250 słów; zespół nadzorujący zaczernia 

kwadrat "dysleksja" 

Halina Cach 

Bogna Adamczyk - Gimnazjum nr 29 

60 

Bogusława Ambrozik - przewodnicząca 

13 

standard, dysleksja wydłużony czas, zaznaczenie 

odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 

bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę ko-

duje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) 

zespół nadzorujący, odczytanie głośno tekstów liczą-

cych powyżej 250 słów; zespół nadzorujący zaczernia 

kwadrat "dysleksja" 

Irena Sufryd 

Izabela Pilarska - Gimnazjum nr 29 

59 

Katarzyna Cekała - przewodnicząca 

2 

niedowidzenie, oznaczenie arkusza H4 lub P4; wy-

dłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do zadań za-

mkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich na 

kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pesel, 

naklejki, matryca znaków) zespół nadzorujący 

Joanna Skibiszewska 

Jacek Malewicz - Gimnazjum nr 29 

58 

Katarzyna Podżus - przewodnicząca 

9=6+3 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1), orzecze-

nia+opinie, wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi 

do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przeno-

szenia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod 

ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół nad-

zorujący 

Agnieszka Wyderska 

Agnieszka Reymont - Kosiek - Gimnazjum nr 

29 

55 

Elżbieta Komuda - przewodnicząca 

1 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1), Fekkar 

Neila, wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do 

zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przenosze-

nia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod 

ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół nad-
Kamila Krzyżoś - Jezierska 



ZARZĄDZENIE DYREKTORA GIMNAZJUM NR 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego WE WROCŁAWIU 

 

 

EGZAMIN - CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA - 24.04.2014 

(CZWARTEK) 

    NR 

SALI 
SKŁAD KOMISJI 

LICZBA 

UCZNIÓW 
UWAGI 

63 

Anita Obelnicka - przewodnicząca 

1 

Uczeń słabo słyszący (oznaczenie arkusza P7 lub 

M7), wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do 

zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przeno-

szenia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod 

ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół 

nadzorujący 

Agnieszka Olszak - Jemioło 

Gabriela Kajda - Gimnazjum nr 29 

62 

Joanna Bartków - przewodnicząca 

2+1 

zespół Aspergera: oznaczenie arkusza P2 lub M2 

+standard (oznaczenie arkusza P1 lub M1); wydłu-

żony czas, zaznaczenie odpowiedzi do zadań za-

mkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich 

na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pe-

sel, naklejki, matryca znaków) zespół nadzorujący 

Agnieszka Wyderska 

Maria Kulesza - Gimnazjum nr 29 

61 

Renata Maleszewska - przewodnicząca 

12 

standard, dysleksja, wydłużony czas, zaznaczenie 

odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 

bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę 

koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) 

zespół nadzorujący; zespół nadzorujący zaczernia 

kwadrat "dysleksja" 

Jan Jarecki 

Jacek Malewicz - Gimnazjum nr 29 

60 

Małgorzata Wykrota - przewodnicząca 

13 

standard, dysleksja wydłużony czas, zaznaczenie 

odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 

bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę 

koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) Sebastian Kapuściński 

Izabella Szwarc - Gimnazjum nr 29 
zorujący 

50 

Agnieszka Kołodyńska - przewodnicząca 

13 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Sebastian Kapuściński 

Jan Taczyński - Gimnazjum nr 29 

48 

Daniel Kołkowski – przewodniczący 

 

11 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Ewa Kaczor 

 

Jadwiga Woźniak - Gimnazjum nr 29 

111 

Elżbieta Zawalińska - przewodnicząca 

80 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Karolina Chorążewska 

Iwona Gruszecka 

Jan Jarecki 

Beata Manchia 

Anna Szczepańska - Gimnazjum nr 29 
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Małgorzata Próchniak - Gimnazjum nr 29 
zespół nadzorujący, zespół nadzorujący zaczernia 

kwadrat "dysleksja" 

59 

Kamilla Gessler - przewodnicząca 

2 

niedowidzenie, oznaczenie arkusza P4 lub M4; wy-

dłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do zadań 

zamkniętych w zestawie zadań, bez przenoszenia ich 

na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pe-

sel, naklejki, matryca znaków) zespół nadzorujący 

Daniel Kołkowski 

Anna Speidel - Gimnazjum nr 4 

58 

Celestyna Kotlińska - Nowak - przewodnicząca 

9=6+3 

standard (oznaczenie arkusza P1 lub M1), orzecze-

nia+opinie, wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi 

do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przeno-

szenia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod 

ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół 

nadzorujący 

Bożena Zaborska 

Andrzej Pacholczyk - Gimnazjum nr 4 

55 

Kamila Krzyżoś - Jezierska - przewodnicząca 

1 

standard (oznaczenie arkusza H1 lub P1), Fekkier 

Neila, wydłużony czas, zaznaczenie odpowiedzi do 

zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez przeno-

szenia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje (kod 

ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół 

nadzorujący 

Elżbieta Komuda 

Magdalena Kaleta - Zespół Szkół Sióstr Salezja-

nek 

50 

Beata Manchia - przewodnicząca 

13 

standard (oznaczenie arkusza P1 lub M1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Teresa Łuc 

Katarzyna Wysokińska - Gimnazjum nr 4 

48 

Jarosław Krupiński - przewodniczący 

11 

standard (oznaczenie arkusza P1 lub M1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Barbara Nowak 

Izabella Szwarc - Gimnazjum nr 29 

111 

Bożena Górny - przewodnicząca 

80 

standard (oznaczenie arkusza P1 lubM1); uczniowie 

sami kodują pracę (naklejają kartki z kodem oraz 

wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr PESEL na 

pierwszej stronie arkusza i na karcie odpowiedzi, 

zaczerniają odpowiednie pola na matrycy znaków na 

karcie odpowiedzi) 

Barbara Centkowska - Małecka 

Bronisław Hendzel 

Alicja Ostowicz 

Remigiusz Hamberger 

Magdalena Wtykło - Gimnazjum nr 29 

 

 

EGZAMIN - CZĘŚĆ JĘZYKOWA - 25.04.2014 (PIĄTEK) 

    NR 

SALI 
SKŁAD KOMISJI 

LICZBA 

UCZNIÓW 
UWAGI 

63 

Daniel Kołkowski - przewodniczący 

1 

J. angielski. Uczeń słabo słyszący (oznaczenie arku-

sza GA-P7 lub GA-R7), wydłużony czas, zaznacze-

nie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie 

zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; 

pracę koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca 

znaków) zespół nadzorujący 

Katarzyna Cekała 

Grzegorz Giża - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek 

62 

Anna Kowalska - przewodnicząca 

2+1 

J. angielski, zespół Aspergera: oznaczenie arkusza 

GA-P2 lub GA-R2 +standard (oznaczenie arkusza 

GA-P1 lub GA-R1); wydłużony czas, zaznaczenie 

odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 

bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę 

koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) 

zespół nadzorujący 

Joanna Bartków 

Dorota Popowczak - Zespół Szkół Sióstr Salezja-

nek 
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61 

Sebastian Kapuściński - przewodniczący 

11 

J.angielski, standard, dysleksja, wydłużony czas, 

zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w 
zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpo-

wiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, 
matryca znaków) zespół nadzorujący, zespół nadzo-

rujący zaczernia kwadrat "dysleksja" 

Bogusława Ambrozik 

Barbara Bolewicz - Gimnazjum nr 29 

60 

Jan Jarecki - przewodniczący 

13 

J.angielski, standard, dysleksja, wydłużony czas, 
zaznaczenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w 
zestawie zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpo-

wiedzi; pracę koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, 

matryca znaków) zespół nadzorujący, zespół nadzo-

rujący zaczernia kwadrat "dysleksja" 

Ewa Dochniak 

Jerzy Binkowski - Gimnazjum nr 29 

59 

Anna Pussty - przewodnicząca 

2 

J. angielski, niedowidzenie, oznaczenie arkusza GA-

P4 lub GA-R4; wydłużony czas, zaznaczenie odpo-

wiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, bez 
przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę koduje 
(kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) zespół 
nadzorujący 

Kamilla Gessler 

Monika Kordylewska - Gimnazjum nr 29 

58 

Remigiusz Hamberger - przewodniczący 

9=6+3 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), orzeczenia+opinie, wydłużony czas, zazna-

czenie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie 
zadań, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; 
pracę koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca 
znaków) zespół nadzorujący 

Bronisław Hendzel 

Maria Kulesza - Gimnazjum nr 29 

55 

Elżbieta Komuda - przewodnicząca 

1 
standard, Fekkar Neila, j. francuski, laureatka zDol-

nego Ślązaka 
Anita Obelnicka 

Magdalena Kaleta - Zespół Szkół Sióstr Salezja-

nek 

54 

Lidia Bilińska - przewodnicząca 

1 

J. niemiecki, standard (oznaczenie arkusza GN-P1 

lub GN-R1), opinia, wydłużony czas, zaznaczenie 
odpowiedzi do zadań zamkniętych w zestawie zadań, 
bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi; pracę 
koduje (kod ucznia, pesel, naklejki, matryca znaków) 
zespół nadzorujący 

Katarzyna Krakowska 

Mateusz Albrycht - Gimnazjum nr 29 

53 

Celestyna Kotlińska - Nowak - przewodnicząca 

5 

J. niemiecki, standard, 2 os. zdają poziom rozszerzo-

ny, uczniowie sami kodują pracę (naklejają kartki z 
kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr 
PESEL na pierwszej stronie arkusza i na karcie od-

powiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na matrycy 
znaków na karcie odpowiedzi) 

Barbara Nowak 

Elżbieta Felicka - Okrzesik - Gimnazjum nr 29 

51 

Barbara Centkowska - Małecka - przewodnicząca 

16 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 
kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 

oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 
matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Agnieszka Kołodyńska 

Agnieszka Kwapińska - Gimnazjum nr 29 

50 

Karolina Chorążewska - przewodnicząca 

16 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 
kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 
oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 
matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Janusz Krupiński 

Jacek Malewicz - Gimnazjum nr 29 

49 Marzanna Gawryś - przewodnicząca 16 
J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 
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Ewa Kaczor 
GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 

kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 

oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 

matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Agata Gajos - Gimnazjum nr 29 

48 

Anna Sorokanycz - przewodnicząca 

16 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 

kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 

oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 

matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Bożena Zaborska 

Agnieszka Reymont - Kosiek - Gimnazjum nr 29 

42 

Iwona Gruszecka - przewodnicząca 

18 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 

kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 

oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 

matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Elżbieta Zawalińska 

Marta Radziemska - Gimnazjum nr 29 

36 

Alicja Ostowicz - przewodnicząca 

16 

J. angielski, standard (oznaczenie arkusza GA-P1 lub 

GA-R1), uczniowie sami kodują pracę (naklejają 

kartki z kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod 

oraz nr PESEL na pierwszej stronie arkusza i na 

karcie odpowiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na 

matrycy znaków na karcie odpowiedzi) 

Małgorzata Wykrota 

Bogusława Jaz - Gimnazjum nr 29 

33 

Joanna Skibiszewska - przewodnicząca 

1 

J. rosyjski, standard, poziom podstawowy i rozsze-

rzony, oznaczenie arkusza GR-P1 lub GR-R1), 

uczniowie sami kodują pracę (naklejają kartki z 

kodem oraz wpisują swój trzyznakowy kod oraz nr 

PESEL na pierwszej stronie arkusza i na karcie od-

powiedzi, zaczerniają odpowiednie pola na matrycy 

znaków na karcie odpowiedzi) 

Beata Manchia 

Anna Nieborak - Gimnazjum nr 29 

 
 

ODDELEGOWANIA: 

DATA MIEJSCE ODDELEGO-

WANIA 

OSOBA ODDELEGOWANA 

23.04.2014 r. 

środa 

Gimnazjum nr 29 p. Kotlińska – Nowak 

Gimnazjum nr 29 p. Krakowska 

Gimnazjum nr 29 p. Kulza 

Gimnazjum nr 29 p. Pussty 

Gimnazjum nr 29 p. Zaborska 

24.04.2014 r. 

czwartek 

Zespół Szkół Sióstr Salezjanek p. Chorążewska 

Gimnazjum nr 29 p. Bilińska 

Gimnazjum nr 29 p. Binek 

Gimnazjum nr 29 p. Dochniak 

Gimnazjum nr 29 p. Kaczor 

Gimnazjum nr 29 p. Krakowska 

25.04.2014r. 

piątek 

Gimnazjum nr 29 p. Kalinowska 

Gimnazjum nr 29 p. Krzywińska – Ryba 

Gimnazjum nr 29 p. Łuc 

Gimnazjum nr 29 p. Maleszewska 

Gimnazjum nr 29 p. Olszak – Jemioło 

Gimnazjum nr 29 p. Story 
 

 

§4 
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ORGANIZACJA DIAGNOZ DLA KLAS I i II W DNIACH  28 – 30.04.2014 

 

W poniedziałek (28.04) i wtorek (29.04) uczniowie klas pierwszych i drugich przy-

chodzą do szkoły na 7.30. Do godziny 8.00 muszą być przedstawione uczniom wszystkie za-

sady. Diagnoza rozpoczyna się o godzinie 8.00. Po diagnozie uczniowie mają lekcje wg pla-

nu.  

W środę (30.04) uczniowie klas drugich przychodzą do szkoły na 7.40, a uczniowie 
klas pierwszych na 9.15 (piszą tylko jedną część z języka obcego).  

W poniedziałek i wtorek trzecie klasy przychodzą na godzinę 11.00, w środę na 10.30. 

Porządek dnia w poniedziałek i wtorek: 
 

1 lekcja  11.00 – 11.25 

2 lekcja  11.30 – 11.55  

3 lekcja  12.00 – 12.25 (obiad) 

4 lekcja  12.45 – 13.10 (obiad) 

5 lekcja  13.20 – 13.45 

6 lekcja  13.50 – 14.15 

7 lekcja  14.20 – 14.45 

8 lekcja  14.50 – 15.15 

 

Porządek dnia w środę: 
 

1 lekcja  10.30 – 10.55 

2 lekcja  11.00 – 11.25  

3 lekcja  11.30 – 11.55  

4 lekcja  12.00 – 12.25 (obiad) 

5 lekcja  12.45 – 13.10 (obiad) 

6 lekcja  13.20 – 13.45 

7 lekcja  13.50 – 14.15 

8 lekcja  14.20 – 14.45 

WYCHOWAWCY: Uczniów klas I i II obowiązuje strój galowy. Na każdą część diagnozy 

uczniowie muszą przynieść zapisane na kartce swoje pesele i kody. 

Przebieg diagnoz: 

§ o godz. 7:40 rozpoczyna się wpuszczanie uczniów do gabinetów – przewodniczący wyczytuje nazwi-

ska uczniów i kolejno wpuszcza ich do sal; uczniowie siadają w ławkach w takiej kolejności, w jakiej 
znajdują się na listach; UCZEŃ Z I KLASY W ŁAWCE Z UCZNIEM Z II KLASY 

§ pierwsza część diagnozy trwa 60 minut; uczniowie, którzy wcześniej skończą pisać, 
NIE OPUSZCZAJĄ SAL (tylko w wyjątkowych przypadkach)! 
§ po I części następuje 15 minutowa przerwa – uczniowie mogą wyjść na korytarz; 
§ po przerwie nastąpi II część diagnozy. 

 

Poniedziałek: historia + wos – 6o minut (wydłużony czas: 80 minut) 

 przerwa: 15 minut 

 język polski – 90 minut (wydłużony czas: 135 minut) 

Wtorek: przedmioty przyrodnicze – 6o minut (wydłużony czas: 80 minut) 

 przerwa: 15 minut 

 matematyka – 90 minut (wydłużony czas: 135 minut) 

Środa: język podstawowy – 6o minut (wydłużony czas: 80 minut) 

 przerwa: 15 minut 

 język rozszerzony – 60 minut (wydłużony czas: 90 minut) 

Nie wypuszczamy uczniów z sal, jeśli skończą wcześniej. 

Poniedziałek 
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Sala Skład komisji Komentarz 

58 p. Olszak – Jemioło,  p. Cach kl. 1 – 13 os, kl. 2 – 16 os., opinie – 

wydłużony czas 

60 p. Nowak, p. Hendzel kl. 1 – 12 os, kl. 2 – 18 os., opinie – 

wydłużony czas 

36 p. Nurzyńska, p. Wykrota  kl. 1 –6 os, kl. 2 – 5 os., arkusze 

dostosowane, wydłużony czas 

51 p. Krzywińska - Ryba, p. Gawryś kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 12 os., standard 

49 p. Kaczor, p. Cekała kl. 1 – 15 os, kl. 2 – 14 os., standard 

61 p. Krakowska, p. Manchia,  kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 14 os., standard 

39 p. Kotlińska – Nowak, p. Sufryd kl. 1 – 16 os, kl. 2 – 13 os., standard 

37 p. Hamberger, p. Wyderska kl. 1 – 16 os, kl. 2 – 14 os., standard 

53 p. Kołodyńska kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 13 os., standard 

62 p. Chorążewska, p. Krzyżoś - Jezierska kl. 1 – 18 os, kl. 2 – 13 os., standard 

koordynator p. Gessler  

Wtorek 

Sala Skład komisji Komentarz 

58 p. Olszak – Jemioło, p. Wyderska kl. 1 – 13 os, kl. 2 – 16 os., opinie – 

wydłużony czas 

60 p. Górny,  p. Kaczor,  kl. 1 – 12 os, kl. 2 – 18 os., opinie – 

wydłużony czas 

36 p. Nowak, p. Kołodyńska,  kl. 1 –6 os, kl. 2 – 5 os., arkusze 

dostosowane, wydłużony czas 

51 p. Zawalińska, p. Jarecki kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 12 os., standard 

49 p. Maleszewska, p. Krupiński kl. 1 – 15 os, kl. 2 – 14 os., standard 

61 p. Binek, p. Łuc kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 14 os., standard 

39 p. Kotlińska Nowak, p. Krzyżoś - Jezierska kl. 1 – 16 os, kl. 2 – 13 os., standard 

37 p. Krakowska, p. Hendzel kl. 1 – 16 os, kl. 2 – 14 os., standard 

53 p. Gawryś, p. Dochniak kl. 1 – 17 os, kl. 2 – 13 os., standard 

62 p. Nurzyńska, p. Cach kl. 1 – 18 os, kl. 2 – 13 os., standard 

koordynator p. Cekała  

Środa  

Sala Skład komisji Komentarz 

37 p. Binek  j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie 

(z wyjątkiem A8), A4 – 1 os., A8 – 5 

os., A1 -9 

36 p. Górny, p. Gawryś j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie,  

A1 -14 os., dysleksja 

38 p. Gessler, p. Wyderska j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie, 

A1 -23 os. 

39 p. Kotlińska - Nowak, p. Kołodyńska j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie, 

A1 -24 os. 

40 p. Ambrozik, p. Dochniak j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie, 

A1 -23 os. 

30 p. Krakowska, p. Nowak j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie,  

A1 -35 os. 

30a p. Nurzyńska, p. Sorokanycz j.ang, kl. 1, podstawa + rozszerzenie, 

A1 -13 os. 

63 p. Krzywińska – Ryba j.niem, kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, , N1 – 1 os, dysleksja 

16 p. Kowalska j.niem, kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, , N1 – 10 os. 

59 p. Krzyżoś - Jezierska j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, zespół Aspergera, A2 -3 os. 
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33 p. Zaborska j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, niedosłuch, A7 -2 os. 

58 p. Cekała, p. Cach j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, dysleksja, A1 -13 os. 

60 p. Zawalińska, p. Jarecki j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, dysleksja (14) + niedost.społ. (2), 

arkusz A1 -16 os. 

50 p. Manchia, j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, arkusz A1 -16 os. 

48 p. Hendzel, p. Kaczor j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, arkusz A1 -16 os. 

61 p. Pussty j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, arkusz A1 -17 os. 

62 p. Wykrota j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, arkusz A1 -17 os. 

49 p. Łuc j. ang., kl. 2, podstawa + rozszerze-

nie, arkusz A1 -16 os. 

koordynator p. Skibiszewska  
 

DYŻURY: 
PONIEDZIAŁEK 

 WEJŚCIE AUTOMAT SZATNIA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO 

7.30 – 7.50 p. Cach 
p. Hamber-

ger 
p. Wykrota 

p. Sufryd 

p. Cekała 

p. Gawryś 

p. Chorążew-

ska 

p. Manchia 

p. Hendzel 

PO PIERW-

SZEJ CZĘ-
ŚCI 

p. Olszak - 

Jemioło 
p. Wyderska 

p. Nurzyń-
ska 

p. Kaczor 

p. Kotlińska 
– Nowak 

p. Manchia 

p. Krzywińska 

- Ryba 

p. Krzyżoś - 
Jezierska 

p. Krakowska 

p. Nowak 

 

WTOREK 

 WEJŚCIE AUTOMAT SZATNIA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO 

7.30 – 7.50 
p. Krzyżoś 
- Jezierska 

p. Hendzel p. Nowak 

p. Jarecki 

p. Male-

szewska 

p. Binek 

p. Nurzyńska 

p. Wyderska 

p. Górny 

PO PIERW-

SZEJ CZĘ-
ŚCI 

p. Kotliń-
ska – No-

wak 

p. Krakow-

ska 

p. Gruszec-

ka 

p. Zawaliń-
ska 

p. Krupiński 

p. Łuc 

p. Cach 

p. Olszak - 

Jemioło 

p. Kaczor 

 

ŚRODA 

 WEJŚCIE AUTO-

MAT 

SZATNIA PARTER I  PIĘTRO II PIĘTRO 

7.30 – 7.50 p. Łuc p. Cach p. Jarecki 

p. Zabor-

ska 

p. Cekała 

p. Kaczor 

p. Hendzel 

p. Krzywińska 
– Ryba 

p. Zawalińska 

PO 

PIERW-

SZEJ 

CZĘŚCI 

p. Binek p. Gawryś p. Kołodyńska 

p. Soro-

kanycz 

p. Kra-

kowska 

p. Dochniak 

p. Manchia 

p. Pussty 

p. Ambrozik 
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Po diagnozach dyżury pełnimy od godz. 10.45 w poniedziałek i we wtorek 

oraz od 10.15 w środę (wg grafiku od 7.45). 

Możliwa jest ewentualna zamiana sal na 1 i 2 lekcji (jeśli uczniowie z wydłużonym czasem 
nie zwolnią sali) wg poniższego porządku: 

 1 lekcja 2 lekcja 

poniedziałek: s. 58, s. 60, 

s. 36 

p. Hamberger, 1e, s. 37 

p. Gessler, 1d, s. 49 

p. Krzywińska – Ryba, 1a, s. 

50 

p. Nurzyńska, 2d, s. 33 

p. Hamberger, 1c, s. 48 

p. Gawryś, 3a, klasa na wy-

cieczce 

wtorek: s. 58, s. 60, s. 36 p. Gessler. 3b, s. 39 

p. Górny, 2b, klasa na wy-

cieczce 

p. Kapuściński, 1d, s. 48 

środa: s. 37, s. 36, s. 59, 

s.33, s. 58 

p. Łuc, 2e, s. 49 

p. Łuc, 3a, klasa na wycieczce 

p. Cach, 2c, s. 50 

p. Gessler, 1a, s. 51 

p. Pielucha, 1b, s. 40 

p. Binek, 2b, klasa na wy-

cieczce 

p. Cach, 3b, dołączyć do kla-

sy 

p. Gessler, 2a, s. 48 

 

DODATKOWA OPIEKA PO DIAGNOZACH 

Ponieważ niektóre klasy pierwsze i drugie zaczynają lekcje  od 2. godziny lekcyjnej, 

więc proszę o zaopiekowanie się nimi po diagnozach (podczas 1. i 2. lekcji) następujące oso-

by: 

wtorek: (29.04):  

1d - p. Kowalska 

2c (I grupa) - p. Krakowska 

2d - p. Pussty 

 

środa (30.04):  

1c - warsztat z p. Kulzą 

1d - p. Kołkowski  

1e - p. Kołodyńska 

1f - p. Pussty 

2e - I grupa - p. Kowalska bierze całą klasę 

 

środa 2 lekcja - 1f - p. Kołodyńska za wspomaganie w 3c 

 


