„ Harmonogram egzaminów poprawkowych w sierpniu 2018 r.”

27 sierpnia 2018 r.
(poniedziałek)

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe (godz.
z przedmiotów:

900)

28 sierpnia 2018 r.
(wtorek)
Egzaminy poprawkowe (godz. 900)
z przedmiotów :

j. polski,
j. niemiecki,
j. obcy zawodowy,
historia,
historia i społeczeństwo,
wiedza o społeczeństwie,
wychowanie fizyczne.

j. polski,
matematyka,
fizyka,
geografia – rozszerzona,
pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,
silniki pojazdów samochodowych,
budowa pojazdów samochodowych,
organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,

Nauczyciele pracujący w komisjach:

Nauczyciele pracujący w komisjach:

E. Andrzejewska, K. Czubatka, M. Zwierzyńska,
A. Satro, A. Kuźbicka , J. Senska-Michałowska, A. Brzezińska,
I. Nowakowska
E. Raube, I. Gąsowska, B. Witek,
B. Fałek, J. Piotrowski, J. Nyczka, Z. Woch.

E. Andrzejewska, K. Czubatka, M. Zwierzyńska
T. Lampkowski, M. Strużyna, K. Górska
W. Rutkowski. E. Jarska, K. Burcza, J. Wysocki, M. Głuch
B. Żurek, G. Sikorski, R. Reinert.

Szczegóły dotyczące sal, zdających uczniów oraz składów komisji zostały umieszczone w: „Harmonogramie egzaminów poprawkowych
w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, 27 – 28 sierpnia 2018 r.” Dokument ten dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.

Poprawkowe egzaminy maturalne

21 sierpnia 2018 r. (wtorek)
Egzaminy maturalne poprawkowe pisemne
w ZS nr 10 (godz.900) z przedmiotów:
j. angielski – M. Strużyna
matematyka – p. B. Fałek
p. E. Jarska

21 sierpnia 2018 r. (wtorek)

Egzaminy maturalne poprawkowe ustne
w ZS nr 10 (godz.900) z przedmiotu:
j. angielski – p. I. Nowakowska
p. J. Senska-Michałowska

Nauczyciele oddelegowani do prac w ZN
w ZS nr 9 w Koszalinie:
p. K. Czubatka, p. I Gąsowska

Nauczyciele oddelegowani do prac w ZN
w PZSZ „Optima” w Koszalinie:

22 sierpnia 2018 (środa) godz. 8:00
Nauczyciele oddelegowani do prac w ZE
w ZS nr 9 w Koszalinie:
p. Anna Brzezińska

matematyka – p. E. Raube

Szczegóły dotyczące sal, zdających uczniów oraz składów komisji i zespołów zostały umieszczone w: „Harmonogramie egzaminów poprawkowych
w Zespole Szkół nr 10 w Koszalinie, 27 – 28 sierpnia 2018 r.” oraz w „Harmonogramie poprawkowych egzaminów maturalnych w sierpniu 2018 r.”.
Obydwa dokumenty dostępne są w sekretariacie szkoły oraz w pokoju nauczycielskim.
Przypominamy również, że nauczyciele wyznaczeni do prac w ZN i ZE powinni zgłosić się w szkołach ( ZS nr 10, ZS nr 9, PZSZ „Optima” ) najpóźniej
o godz. 830. ZE w ZS nr 9 - 22.08.2018 r o godz. 7:30

