
Nazwa 
kwalifikacji: Wykonywanie prac biurowych 

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.24

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.24-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

                 Dopuszczalne inne sformulowania poprawne merytorycznie.
R.1 Rezultat 1:   Uchwała rady pedagogicznej - wydruk

R.1.1 Pismo sporządzone w pionowym układzie strony, na papierze formatu A4
R.1.2 Po prawej stronie na górze jest zapis, informujący, że jest to załącznik nr 2 
R.1.3 Po prawej stronie na górze jest zapis, informujący, że uchwała jest załącznikiem  do protokołu nr 320
R.1.4 Tytuł  uchwały zawiera zapis: Uchwała nr 28/2016/2017 
R.1.5 W tytule uchwały  jest zapis, że jest to uchwała: Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu 
R.1.6 Tytuł uchwały zawiera datę jej podjęcia: 27 czerwiec 2017 r.

R.1.7
W tekście uchwały jest informacja, że uchwała jest w sprawie: wyrażenia opinii o tygodniowym planie zajęć 
edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018

R.1.8
Podstawa prawna podjęcia uchwały: art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60)

R.1.9 W treści uchwały jest zapis o wyrażeniu  pozytywnej opinii o tygodniowym planie zajęć edukacyjnych
R.1.10 Odpowiedzialny za wykonanie uchwały: Dyrektor szkoły lub imi ę i nazwisko dyrektora

R.2 Rezultat 2: Zaproszenie - wydruk
R.2.1 Pismo sporządzone w pionowym układzie strony, na papierze formatu A4

R.2.2
W prawym górnym rogu pisma wpisana miejscowość: Opole oraz data: 
27 czerwca 2017 r. (data zapisana w dowolnym formacie ) 

R.2.3 W lewym górnym rogu pisma wpisany nadawca: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Katowicka 35, 45-061 Opole

R.2.4

Pod datą i miejscowością z prawej strony pisma jest  adresat:  Krzysztof Cywiński, inspektor Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Wojciecha Korfantego 2, 46-020 Opole 
lub: Krzysztof Cywiński, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Wojciecha Korfantego 2, 46-020 Opole 
lub Inspektor Krzysztof Cywiński Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul.Wojciecha Korfantego 2, 46-020 
Opole 

R.2.5 Tytuł pisma:  zaproszenie

R.2.6
Treść pisma  zawiera informację, że  posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 
10.00 

R.2.7 W treści pisma jest informacja, że zaproszony gość  przeprowadzi szkolenie rady pedagogicznej

R.2.8 W treści pisma  jest temat szkolenia - Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły 
R.2.9  W treści pisma jest informacja, że część szkoleniowa potrwa 60 minut
R.2.10 Pod treścią pisma znajduje się z prawej strony podpis: PESEL zdającego

R.3 Rezultat 3: Zaadresowana koperta - wydruk
R.3.1 W polu nadawcy wpisana nazwa: Szkoła Podstawowa Nr 2 lub Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2
R.3.2 W polu nadawcy wpisany adres: ul. Katowicka 35, 45-061 Opole
R.3.3 W polu adresowym wpisane imię i nazwisko: Krzysztof Cywiński lub Inspektor Krzysztof Cywiński
R.3.4 W polu adresowym wpisane: Inspektor Komendy Wojewódzkiej Policji lub: Komenda Wojewódzka Policji 
R.3.5 W polu adresowym wpisany adres: ul. Wojciecha Korfantego 2, 46-020 Opole
R.3.6 Nazwa i adres nadawcy napisane czcionką: Arial, rozmiar 12 pkt
R.3.7 Nazwa i adres odbiorcy napisane czcionką: Times New Roman, rozmiar 14 pkt
R.3.8 Nazwa i adres odbiorcy napisane: kursywą
R.3.9 Nadruk na kopercie znajduje się  tylko na wierzchniej stronie koperty
R.3.10 Wiersze nadruku są równoległe do dłuższej krawędzi koperty, nadruk nie wykracza poza obszar koperty
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