
 

 

 

 

 

SP Tok.020.04.2022 

Zarządzenie nr 4/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tokarach Pierwszych  

z dnia 05.04.2022r. 

w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnej procedury organizowania i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 
  Na podstawie art. 44zzs ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1015  ze zmianami) oraz: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (tekst  

jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1361); 

2. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 sierpnia 2021 r.  

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022; 

3. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu 

maturalnego w roku szkolnym 2021/2022; 

4. Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. 

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający 

na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym 

w 2021 roku; 

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1700 

i 1780oraz z 2021 r); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 373 poz. 1203); 

7. Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych obowiązującej w roku szkolnym 2021/2022 

zwane wytycznymi  

zarządzam, co następuje 

§ 1 

Wprowadzam „Wewnątrzszkolną procedurę organizowania i przeprowadzania 

egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Tokarach Pierwszych 

w roku szkolnym 2022/2022, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie ogłasza się na stronie internetowej szkoły. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

 

 


