
Próbny sprawdzian „Meritum” uczniów klas VI SP nr 31 
 

W dniu 19 listopada w SP nr 31 zostanie przeprowadzony próbny sprawdzian „Meritum” dla uczniów klas VI. 

 

Uczniowie którzy piszą próbny sprawdzian przychodzą w tym dniu tylko na sprawdzian. Uczniowie przychodzą  

do szkoły na godzinę 8.30. Uczniów uczestniczących w diagnozie obowiązuje w tym dniu strój galowy.  

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w diagnozie uczęszczają na zajęcia według planu klasy VI b. 

  

19 XI 2014 (środa)  

SPRAWDZIAN Z J.POLSKIEGO I MATEMATYKI  

 

s. gimnastyczna w starej części szkoły  

g. 9.00 – ok.10.30  

s. 213 (dla uczniów ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się) 

g. 9.00 – ok. 11.00 

 

Uczniowie z sali 213, którzy skończyli pisać pierwszą część sprawdzianu przebywają w bibliotece – opieka p. A. Wąż-

Krajewska. 

 

Uczniowie z sali gimnastycznej, którzy skończyli pisać pierwszą część sprawdzianu przebywają w sali świetlicowej nr 19 – 

opieka p. J. Kołodziejska (od l. 2) i p. R. Malinowski (od l. 4). O godzinie 11.20 nauczyciele kierują uczniów na 2 część 

sprawdzianu.  

 

Dyżur przy starej sali gimnastycznej 9.00 (kierowanie uczniów do sali 19, dbanie o ciszę) sprawuje: p. G. Rybicka (l. 2) i p. 

R. Malinowski (l. 3). 

 

Dyżur na II piętrze (sprowadzanie uczniów, dbanie o ciszę) sprawują: p. A. Smoliński i p. E. Kowalski. 

 



SPRAWDZIAN Z J.ANGIELSKIEGO  

 

s. 213 (dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się) 

g. 11.45 – ok. 13.00 

s. 212 kl. 6a (plus uczniowie klasy 6b według listy) 

g. 11.45 – ok. 12.30 

s. 218 kl. 6c (plus uczniowie kl. 6b według listy) 

g. 11.45 – ok. 12.30 
 

Dyżur na II piętrze (sprowadzanie uczniów, dbanie o ciszę) sprawują: p. L. Kawczyński i p. D. Skorupski (l. 5 i przerwa  

po l. 5) oraz p. I. Długosz (l. 6). 

 

 

Na czas trwania próbnego sprawdzianu zajęcia z sali 213 przechodzą do sali 114. 

Na czas trwania próbnego sprawdzianu z języka angielskiego (l. 5): 

 zajęcia z sali 212 (III B, j. angielski – p. Joanna Mojsiuk) przechodzą do sali 203;  

 zajęcia z sali 218 (III A, j. polski – p. Grażyna Miśkowicz) przechodzą do sali 221.  

 

 

Podczas sprawdzianu: 

 

 sklepik przy starej sali gimnastycznej zamknięty. 

 uczniowie podczas przerw nie przebywają na korytarzu na II piętrze – nauczyciele wprowadzają 

uczniów na lekcję z I piętra. 

 nauczyciele sprawujący planowo dyżur na II piętrze udają się na dyżur na I piętro. 

 

 

 


