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Dyrektorzy szkół, w których odbywają się egzaminy gimnazjalne 
 

Szanowni Państwo, 

 

 uprzejmie przypominam, że egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym będzie 

przeprowadzony w szkole macierzystej ucznia z zachowaniem obowiązujących procedur 

i instrukcji: 

4 czerwca  (czas rozpoczęcia - godzina 900) – w części humanistycznej 

5 czerwca  (czas rozpoczęcia - godzina 900) – w części matematyczno-przyrodniczej 

6 czerwca  (czas rozpoczęcia - godzina 900) – w części językowej 

   

 

DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH 

Arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty zostaną dostarczone do szkół 30 maja br. 

w godzinach: 900-1400. 
 

REDYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH  

Dokumentację i arkusze egzaminacyjne z wszystkich części egzaminu ze szkół warszaw-

skich i powiatów ościennych proszę dostarczyć do siedziby OKE  6 czerwca  w godzinach 

1200-1500. 

 

Adres punktu Gimnazja z powiatów: 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 

Warszawa 

Plac Europejski 3 

warszawskiego, warszawskiego zach., grodziskiego, 

mińskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwoc-

kiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, wołomińskie-

go, sochaczewskiego, żyrardowskiego 

 

Natomiast dokumentację i arkusze uczniów z wszystkich części egzaminu z pozostałych gim-

nazjów proszę dostarczyć  6 czerwca br. w godzinach 1200-1430 do poniższej wskazanych 

punktów odbioru: 

 

Adres punktu,  

osoba przyjmująca dokumentację 

Gimnazja z powiatów: 

Szkoła Podstawowa nr 21 

Płock 

ul. Chopina 62 

Pani Beata Lipińska 

gostynińskiego, płockiego, płockiego grodzkiego, sier-

peckiego 

Szkoła Podstawowa nr 27 

Radom 

ul. Sadkowska 16 

Pani Barbara Markiewicz-Grzelak 

białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, 

przysuskiego, radomskiego, radomskiego grodzkiego, 

szydłowieckiego, zwoleńskiego 

I Liceum Ogólnokształcące  

Ciechanów 

ul. 17 stycznia 66 

Pani Ewa Chodubska 

ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, 

żuromińskiego 
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Mazowieckie Samorządowe Cen-

trum Doskonalenia Nauczycieli 

Siedlce 

ul. M. Asłanowicza 2; sekretariat 

Pani Monika Dąbrowska 

garwolińskiego, łosickiego, siedleckiego, siedleckiego 

grodzkiego, sokołowskiego, węgrowskiego 

Szkoła Podstawowa nr 2 

Ostrołęka 

ul. Papiernicza1 

Pani Anna Dobrowolska 

ostrołęckiego, ostrołęckiego grodzkiego, makowskiego, 

ostrowskiego, przasnyskiego, wyszkowskiego 

 

Uwaga 

1) W terminie dodatkowym obowiązuje uproszczona procedura pakowania materiałów  

egzaminacyjnych (z każdego zakresu przekazywane są całe arkusze egzaminacyjne 

uczniów). W kopercie z dokumentacją umieszcza się Protokół zbiorczy przebiegu egzami-

nu gimnazjalnego (odpowiednio do części egzaminu – załącznik 9a i/lub 9b i/lub 9c 

wydrukowany z Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimna-

zjalnego). 

2) Materiały egzaminacyjne może odebrać/dostarczyć dyrektor szkoły lub upoważniona przez 

niego osoba. 

 

 

Z poważaniem 

 

Anna Frenkiel  

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

 w Warszawie 
 


