
Harmonogram szkoleń z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych                        
w roku 2016 (sprawdzian, egzamin gimnazjalny i maturalny)    

 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 15. ust. 2. i § 40. ust. 2. 

rozporządzenia MEN z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczególnych warunków i sposobu przeprowadzania 

sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z 2015 r., poz. 959), ogłasza terminy szkoleń 

dla wszystkich pp. Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub ich Zastępców w szkołach 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 

 Tematem szkolenia będzie doskonalenie stosowania prawa dotyczącego organizacji zewnętrznych 

egzaminów. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przybycie ściśle we wskazanym terminie. 

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach pp. Przedstawicieli organów nadzorujących, 

prowadzących, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz związków zawodowych. 

 Przedstawiciele instytucji innych niż szkoły/ placówki organizujące ww. sprawdzian/egzaminy, wybierają 

terminy i godziny szkolenia wg uznania. 

Harmonogram szkoleń z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych                        
w roku 2016 

Rejon Termin Miejsce szkolenia 
Rodzaj 

egzaminu 
Godzina Uczestnicy 

ZIELONA GÓRA 29.02.2016 r. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Lubuskiego 

ul. Podgórna 7 
Zielona Góra 

sala kolumnowa 

SP, G 8:00 
szkoły z powiatów: 

zielonogórskiego, żarskiego 
miasto Zielona Góra 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 
szkoły z powiatów: 

krośnieńskiego, nowosolskiego, 
żagańskiego, wschowskiego* 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

1.03.2016 r. 

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna 
ul. Sikorskiego 107 
Gorzów Wielkopolski 

sala 102 

SP, G 8:00 

szkoły z powiatów: 
gorzowskiego, strzelecko-

drezdeneckiego, 
miasto Gorzów Wielkopolski 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 
szkoły z powiatów: 

międzyrzeckiego, słubickiego, 
sulęcińskiego, świebodzińskiego* 

KALISZ 2.03.2016 r. 

Uniwersytet               
im. Adama Mickiewicza 
Wydział Pedagogiczno- 

Artystyczny 
ul. Nowy Świat 28-30 

Kalisz 
aula im. prof.               

J. Rubińskiego 

SP, G 8:00 
szkoły z powiatów: 

 kaliskiego, ostrowskiego 
miasto Kalisz 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 
szkoły z powiatów: jarocińskiego,  

kępińskiego, krotoszyńskiego, 
ostrzeszowskiego, pleszewskiego 

POZNAŃ 3.03.2016 r. 

Centrum Kongresowo- 
Dydaktyczne 
Uniwersytetu 
Medycznego 

ul. Przybyszewskiego 
37A  

 Poznań 
sala AB 

SP, G 8:00 
miasto Poznań 

szkoły z powiatu obornickiego, 
poznańskiego 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 

szkoły z powiatów: 
gnieźnieńskiego, grodziskiego, 

międzychodzkiego, 
nowotomyskiego, szamotulskiego, 

średzkiego, śremskiego, 
wągrowieckiego, wolsztyńskiego*, 

wrzesińskiego 



 

 

 

 

 

              dnia 28.12.2015 

LESZNO 4.03.2016 r. 

Wyższa Szkoła 
Humanistyczna  

ul. Krótka 4 
Leszno 

Auditorium Maximum 

SP, G 9:00 wszystkie szkoły 

Matura 11:30 wszystkie szkoły 

KONIN 7.03.2016 r. 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa      

ul. Przyjaźni 1  
Konin 

SP, G 8:00 
miasto Konin 

szkoły z powiatu konińskiego 
 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 
szkoły z powiatów: kolskiego, 

słupeckiego, tureckiego 

PIŁA 9.03.2016 r. 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa 

ul. Podchorążych 10 
Piła 

Auditorium Maximum 

SP, G 9:00 
wszystkie szkoły 

i szkoły powiatu wałeckiego 

Matura 11:30 
wszystkie szkoły 

i szkoły powiatu wałeckiego 

KOSZALIN 10.03.2016 r. 

Centrum Kultury 105 
ul. Zwycięstwa 105 

Koszalin 
sala kinowa 

SP, G 8:00 
szkoły z powiatów: 

białogardzkiego, kołobrzeskiego, 
koszalińskiego,  miasto Koszalin 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 
szkoły z powiatów: 

drawskiego, sławieńskiego, 
szczecineckiego, świdwińskiego 

SZCZECIN 11.03.2016 r. 

Uniwersytet 
Szczeciński 

ul. Krakowska 71-79 
Szczecin 

aula 

SP, G 8:00 
szkoły z powiatów: goleniowskiego, 

polickiego,  stargardzkiego  
miasto Szczecin 

Matura 10:30 wszystkie szkoły 

SP, G 13:00 

szkoły z powiatów: 
choszczeńskiego, gryfickiego,  

gryfińskiego, kamieńskiego, 
myśliborskiego, łobeskiego, 

pyrzyckiego, 
miasto Świnoujście 

* szkoły z powiatów oznaczonych gwiazdką mogą wziąć udział w szkoleniu w wybranym miejscu, po wcześniejszym 
zawiadomieniu OKE w Poznaniu 


