HARMONOGRAM ZADAŃ PRZEWODNICZĄCEGO (ZASTĘPCY
PRZEWODNICZĄCEGO) ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO

9.2.

TERMIN

ZADANIE/DZIAŁANIE

do 30 września 2016 r.

przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy pisemnych deklaracji (pkt 3.2.4. i 3.2.5.)
zapoznanie rodziców uczniów lub słuchaczy z możliwymi dostosowaniami warunków i
form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (pkt 3.4.13.)
przyjęcie od rodziców uczniów zaświadczeń o stanie zdrowia oraz opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych (pkt 3.4.8. i 3.4.9.) (w przypadkach losowych również
później)
poinformowanie na piśmie rodziców uczniów lub słuchaczy o przyznanych przez radę
pedagogiczną dostosowaniach (pkt 3.4.16.)
przyjęcie oświadczeń rodziców uczniów lub słuchaczy o korzystaniu albo niekorzystaniu
z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną (pkt 3.4.17.)
przekazanie do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego (pkt
3.2.7.), w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z
języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i
rozszerzonym
uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu gimnazjalnego (pkt 3.2.3.) oraz
niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu (pkt
3.2.8. i 3.4.18.) (w przypadkach losowych również później)
przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy informacji o zmianie języka obcego,
rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub
rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości (pkt 3.2.11.) i przekazanie tej
informacji do OKE do 20 stycznia 2017 r. (pkt 3.2.13.)
powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego
zespołu (pkt 3.5.2.); zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których
pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego (pkt 3.5.11.)
poinformowanie uczniów oraz rodziców uczniów o warunkach przebiegu egzaminu
gimnazjalnego (pkt 3.6.1.)
powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących (pkt 3.5.6.)
przyjęcie od rodziców uczniów lub słuchaczy – odpowiednio laureatów/finalistów
konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego (pkt 3.2.12.) i przekazanie tej
informacji do OKE do 5 kwietnia 2017 r. (pkt 3.2.13.)
przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty
konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE (pkt 3.2.9.–3.2.10.)
odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu
gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków
zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających
odbycie szkolenia (pkt 3.5.3. i 3.5.15.); zebranie oświadczeń członków w zakresie
znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych (pkt
3.5.14.)
przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie kwietniowym (głównym – dla
zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży; dodatkowym – dla zdających ze szkół dla
dorosłych)
sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu
gimnazjalnego (pkt 3.6.3.)
weryfikacja wykazu uczniów przystępujących do egzaminu w terminie dodatkowym w
czerwcu (pkt 3.3.4.)
przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w terminie czerwcowym (dodatkowym – dla
zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży)
przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu
gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu (pkt
3.3.5.)
odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a otrzymują informację o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (pkt 8.7. i 8.10.)
wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego
przechowywanie dokumentacji związanej z
przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego (pkt 6.1.9., 6.2.9.)

do 15 października 2016 r.
do 18 listopada 2016 r.
do 23 listopada 2016 r.

do 30 listopada 2016 r.

do 19 stycznia 2017 r.

do 17 lutego 2017 r.

do 28 lutego 2017 r.
do 17 marca 2017 r.
do 31 marca 2017 r.

do 14 kwietnia 2017 r.

19–21 kwietnia 2017 r.
do 20 kwietnia 2017 r.
do 19 maja 2017 r.

1–2 i 5 czerwca 2017 r.
do 14 czerwca 2017 r.

do 16 czerwca 2017 r.
do 21 czerwca 2017 r.

23 czerwca 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.

