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Załącznik OKE 3c-G

........................................

miejscowość

data

............................................................
pieczęć szkoły

numer identyfikacyjny szkoły

Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji
po przeprowadzeniu części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka ………………………
poziom

1. Prace egzaminacyjne

podstawowy
Liczba
kopert

Typ arkusza egzaminacyjnego

Liczba prac
uczniowskich

rozszerzony
Liczba
kopert

Liczba prac
uczniowskich

Standardowe (G-1)

Dostosowane

dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2) równieŜ
z powiększoną czcionką
dla uczniów słabowidzących (G-4) (G-5)
dla uczniów z poraŜeniem mózgowym (G-Q, cudzoziemców (G-C) równieŜ
z powiększoną czcionką
dla uczniów niewidomych (G-6)
dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących (G-7) równieŜ z powiększoną
czcionką
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (G-8)
równieŜ z powiększoną czcionką
Łącznie
Poziom
podstawowy
Liczba

2. Pozostałe materiały egzaminacyjne

Poziom
rozszerzony
Liczba

Arkusze niewykorzystane, wadliwe
Arkusze uczniów (słuchaczy), którzy przerwali egzamin lub którym przerwano egzamin
Wadliwe płyty CD
Niewykorzystane bezpieczne koperty

3. Inna dokumentacja egzaminacyjna
Jedna niezaklejona koperta zawierająca:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zbiorczy protokół przekazania/odbioru dokumentacji po przeprowadzeniu części trzeciej egzaminu z języka…………
Protokół zbiorczy przebiegu części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka…………
Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej – poziom podstawowy z języka………… (liczba) ……..
Wykaz uczniów w sali egzaminacyjnej – poziom rozszerzony z języka………… (liczba) ……..
decyzje o przerwaniu i uniewaŜnieniu poziomu egzaminu z języka …………(liczba) ……
Wykaz uczniów z dysfunkcjami, którzy przystąpili do części trzeciej egzaminu z języka…………
wydruk Wykazu laureatów/finalistów, zwolnionych, nieobecnych dotyczącego części trzeciej egzaminu z języka…………,
wypełnionego w Serwisie dla dyrektorów
8) poświadczone kopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata/finalisty olimpiady lub laureata konkursu uprawniających
do zwolnienia z części trzeciej egzaminu z języka………… (liczba) ……..…..
9) kopię specyfikacji dystrybutora zawierającej wykaz dostarczonych materiałów egzaminacyjnych do części trzeciej.

Oświadczam, Ŝe liczba materiałów egzaminacyjnych przekazanych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku jest zgodna z liczbą
materiałów otrzymanych przed egzaminem gimnazjalnym.

.........................................................................................
imię i nazwisko
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – dyrektora szkoły

.............................................................................................
podpis
przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – dyrektora szkoły

Stwierdzam, Ŝe liczba materiałów egzaminacyjnych podana na kopertach jest zgodna z danymi zawartymi w „Zbiorczym protokole
przekazania/odbioru dokumentacji egzaminacyjnej”.
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imię i nazwisko
osoby upowaŜnionej do odbioru prac egzaminacyjnych

podpis
osoby upowaŜnionej do odbioru prac egzaminacyjnych
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Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku

