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Toruń, 14 kwietnia 2015 r.

ZAPROSZENIE
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy Szkół, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!
Zapraszam w imieniu Oficyny Wydawniczej „Tutor” do przeprowadzenia w Waszych szkołach
I Ogólnopolskiego „Sprawdzianu z Tutorem”, organizowanego dla uczniów klas piątych.
Arkusz „Sprawdzian z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej – 2 czerwca 2015”
jest wzorowany na arkuszu przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, zgodnie z nową
formułą sprawdzianu obowiązującą od 2015 roku.
Zestaw obejmuje zadania z języka polskiego i matematyki – około 10 zadań zamkniętych i około
3 otwartych z każdego przedmiotu. Arkusz sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów określone
w podstawie programowej nauczania języka polskiego i matematyki w klasach IV-VI szkoły
podstawowej i obejmie zagadnienia, które powinny być zrealizowane do końca klasy piątej.
Zadania i forma arkusza są przygotowane przez zespół doświadczonych nauczycieli –
współpracowników Oficyny Wydawniczej „Tutor” – w składzie: Iwona Cieślak, Lech Cieślak,
Elżbieta Hasse i Agnieszka Rzeszotarska.
Proponujemy przeprowadzenie tego sprawdzianu w dniu 2 czerwca, początek o godzinie 9.00.
Czas pracy: 80 minut.
Bieżące informacje o sprawdzianie można znaleźć na stronie www.tutor.torun.pl – zakładka po
lewej stronie „Sprawdzian z Tutorem”.
Dyrektorów szkół oraz nauczycieli zainteresowanych przystąpieniem do „Sprawdzianu
z Tutorem dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej – 2 czerwca 2015”, organizowanego przez
Oficynę Wydawniczą „Tutor”, proszę o przesłanie e-mailem zgłoszenia na adres:
tutor@tutor.torun.pl.
W zgłoszeniu należy podać:


imię i nazwisko oraz funkcję osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie sprawdzianu,



nazwę i adres szkoły oraz orientacyjną liczbę uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu,



adres e-mailowy, na który mają być wysłane pliki z arkuszem i modelem oceniania oraz
odpowiedziami.

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja br.

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji „Sprawdzianu z Tutorem dla uczniów klas piątych
szkoły podstawowej – 2 czerwca 2015”:
 udział w sprawdzianie organizowanym przez Oficynę Wydawniczą „Tutor” jest bezpłatny,
 arkusze, modele oceniania i inne informacje wysyłamy e-mailowo w postaci plików pdf –
nie wysyłamy arkuszy drukowanych,
 druk arkuszy, przeprowadzenie sprawdzianu oraz ocenę prac szkoła organizuje we własnym
zakresie,
 arkusz nie obejmuje części sprawdzianu z języka obcego,
 nie wymagamy przesyłania do nas sprawozdań z przeprowadzonego sprawdzianu – nie mniej
jednak będziemy wdzięczni za wszystkie przesłane do nas uwagi i opinie.

Bardzo proszę o przesłanie zaproszenia do udziału w próbnym sprawdzianie dla klas piątych
do zaprzyjaźnionych nauczycieli oraz szkół.
Serdecznie pozdrawiam,
Dyrektor Oficyny Wydawniczej „Tutor”
dr inż. Zdzisław Głowacki

