
Harmonogram szkoleń z zakresu doskonalenia stosowania instrukcji organizacji egzaminu zawodowego oraz 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2020 r. 

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 10. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 27 
kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje        

w zawodzie (Dz.U. z 2015 r., poz. 673) – wg podstawy programowej 2012 oraz § 12. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 28 
sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r., poz.1707) – wg podstawy programowej 2017 i 2019, ogłasza 
terminy szkoleń dla wszystkich pp. Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i ich Zastępców w szkołach 

ponadpodstawowych. 

Tematem szkolenia będzie doskonalenie stosowania procedur i instrukcji organizacji egzaminu z kwalifikacji zawodowych         
w roku 2020 r. oraz analiza wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r. Ze względu na ograniczoną liczbę 

miejsc, prosimy o przybycie ściśle we wskazanym terminie i zgodnie z prawem w dwuosobowym składzie. Jednocześnie 
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach pp. Przedstawicieli organów nadzorujących, prowadzących, ośrodków 
doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli związków zawodowych oświaty oraz zainteresowanych dyrektorów innych placówek. 

UWAGA! 

Od 2019 roku potwierdzenie obecności na szkoleniu odbywa się na podstawie biletów/ formularzy z kodem 

kreskowym szkoły, które każdy z zainteresowanych musi samodzielnie wydrukować, wypełnić i przekazać 

pracownikowi OKE Poznań, niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wygenerowanie formularza ze strony 

www.oke.poznan.pl, będzie możliwe od 18 listopada br. (nie dotyczy przedstawicieli innych instytucji) 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu nie zapewnia miejsc parkingowych na terenie obiektów, w których      

odbywają się szkolenia. 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ Z DOSKONALENIA STOSOWANIA INSTRUKCJI ORGANIZACJI   
ZEWNĘTRZNYCH EGZAMINÓW  W ROKU 2020 

Rejon Termin Miejsce szkolenia  Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

ZIELONA GÓRA 25.11.2019 r. 
Uniwersytet Zielonogórski 
Oddział Zamiejscowy  w 

Sulechowie 
ul. Armii Krajowej 51 

Sulechów 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

10.00 

wszystkie szkoły 

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI 

25.11.2019 r. 12.30 

PIŁA 26.11.2019 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa 

ul. Podchorążych 10 
Piła                                     

Budynek H 
Sala nr 8 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

10.00 wszystkie szkoły 

SZCZECIN 26.11.2019 r. 

Uniwersytet Szczeciński 
ul. Krakowska 71-79 

aula 
Szczecin 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

11.00 

 
 

wszystkie szkoły 
 

KOSZALIN 27.11.2019 r. 

Centrum Kultury 105 
ul. Zwycięstwa 105 

sala kinowa 
Koszalin 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

10.00 

 
 

wszystkie szkoły 
 

KALISZ 27.11.2019 r. 

UAM Wydział Pedagogiczno – 
Artystyczny Kalisz 

ul. Nowy Świat 28-30 
Aula  

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

13.30 wszystkie szkoły 

POZNAŃ 28.11.2019 r. 

Collegium da Vinci                      
ul. Kutrzeby 10                   

Poznań 
Aula A004 

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje          
w zawodzie 

10.00 

wszystkie szkoły 
 

KONIN 28.11.2019 r. 12.30 

LESZNO 28.11.2019 r. 12.30 


