MENNTASKÓLINN Í REYKJAVÍK
JÓLAPRÓF 2018
6. BEKKUR
Mánud. 3. desember
kl. 9-10:30
Föstud. 7. desember
kl. 9-10:30
Mánud. 10. desember
kl. 9-10:30
kl. 11:30-13
Fimmtud. 13. desember
kl. 9-10:30
Mánud. 17. desember
Tímasetning ákveðin síðar

SAGA
LATÍNA (A-f) / FRANSKA IV (A-n) / SPÆNSKA IV (A-n) / ÞÝSKA IV (A-n)
/ EÐLISFRÆÐI (XY) / LÍFFRÆÐI (MSTRU)
ENSKA (A) / LESIN STÆRÐFRÆÐI (XYMS) / STÆRÐFRÆÐI (TRU)
ENSKUR STÍLL (A) / ÓLESIN STÆRÐFRÆÐI (XYMS)
ÍSLENSK FRÆÐI
Sjúkrapróf

Þriðjud. 18. desember
Tímasetning ákveðin síðar

Fimmtud. 20. desember
kl. 13:50
kl. 14:00
kl. 14:30

Sjúkrapróf
Kirkjuganga frá skólanum
Jólastund í Dómkirkjunni
Einkunnaafhending

Í próf má aðeins hafa með sér ritföng og eftirfarandi hjálpargögn sem leyfð eru í hverri grein samkv.
ákvörðun fagstjóra:
1. Í enskum stíl má nota ensk-enska orðabók og bókina Basic English Usage.
2. Í ólesinni stærðfræði, stærðfræði náttúrufræðideildar II og eðlisfræði má nota reiknivélar af
gerðinni Casio fx 350.
Nemendur, sem staðnir eru að svindli í prófi, fá ekki að taka fleiri próf á þessu skólaári.
Nemendur skulu koma svo tímanlega í próf að þeir geti kynnt sér hvar þeir eigi að þreyta próf en
upplýsingar um það eru hengdar upp í anddyri Gamla skólans fyrir hvert próf. Hringt er inn í próf
tveimur mínútum fyrir próftíma. Þá skulu nemendur hengja yfirhafnir á snaga í prófstofu og leggja
þar undir poka eða töskur, sem þeir kunna að hafa. Ekki er gert ráð fyrir því að nemendur fari á
salernið meðan á prófi stendur. Nemendur skulu í upphafi prófs taka upp þau ritföng sem þeir þurfa
að nota í prófinu. Aðeins má hafa á borðinu auk prófverkefna leyfileg hjálpargögn og ritföng.
Pennaveski má leggja á gólfið við hliðina á borði próftaka. Slökkt skal á farsímum og þeir
geymdir á gólfi hjá pennaveskinu. Bannað er að hafa farsíma eða önnur snjalltæki á sér í prófi.
Athugið! Skiljið ekki nein verðmæti eftir á göngum meðan þið eruð í prófum.
Veikindaforföll ber að tilkynna að morgni prófdags og skila þarf vottorði frá forráðamanni eða
aðstandanda innan þriggja daga. Minnt skal á að sjúkrapróf verða haldin 17. og 18. desember.
Kennt verður skv. stundatöflu dagana 29. - 30. nóvember og 4. - 5. desember.

