
Spotkanie szkoleniowe – zadania wynikaj ące z procedur egzaminacyjnych oraz wyniki egzaminów  w 2018 r. dla przedstawicieli szkół przeprowadzaj ących   
egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny i maturalny. 

 
Szkolenie z zakresu procedur egzaminacyjnych i wyni ków egzaminów zawodowych zostanie przeprowadzone w innym terminie, według odr ębnego harmonogramu. 

 
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu informuje, że w poszczególnych rejonach koordynacji, według przedstawionego harmonogramu, zostaną zorganizowane spotkania 
szkoleniowe poświęcone zadaniom wynikającym z procedur egzaminacyjnych oraz komunikowaniu, interpretacji i możliwości wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych 
przeprowadzonych w 2018 r. 
 
W spotkaniu powinien uczestniczyć dyrektor szkoły lub jego zast ępca , jeżeli z uzasadnionych powodów dyrektor szkoły nie może w nim uczestniczyć (po jednym przedstawicielu                          
ze szkoły).  

NIE MA PRZYZWOLENIA NA SAMOWOLN Ą ZMIANĘ GODZIN. 
 

Tematyka spotkania adresowana jest również do organów prowadzących i nadzorujących szkoły i placówki oświatowe, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznych oraz uczelni wyższych. W związku z tym, na spotkania serdecznie zapraszamy także przedstawicieli wymienionych instytucji, którzy mogą wybrać stosowny termin i miejsce 
według własnego uznania.  

Harmonogram spotkań szkoleniowych 

Rejon Konin 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

17.09.2018 r. 

 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa                                         

ul. Przyjaźni 1 
Konin 
Aula 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Zielona Góra 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

18.09.2018 r. 

 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 

ul. Podgórna 7 
Zielona Góra 

sala kolumnowa 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Gorzów Wielkopolski 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

19.09.2018 r. 

 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

ul. Sikorskiego 107 
Gorzów Wielkopolski 

sala 102 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Szczecin 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

20.09.2018 r. 

 

Uniwersytet Szczeciński 
ul. Krakowska 71-79 

Szczecin 
aula 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 
wszystkie szkoły z rejonu i powiatu 

wałeckiego 
 

Egzamin maturalny 
 

11:30 
wszystkie szkoły z rejonu i powiatu 

wałeckiego 



Rejon Koszalin 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

21.09.2018 r. 

 

Centrum Kultury 105 
ul. Zwycięstwa 105 

Koszalin 
sala kinowa 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 
 

11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Kalisz 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

24.09.2018 r. 

 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 
Wydział Pedagogiczno- Artystyczny 

ul. Nowy Świat 28-30 
Kalisz 

aula A326 
 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 
 

11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Leszno 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

25.09.2018 r. 

 

Wyższa Szkoła Humanistyczna  
ul. Krótka 4 

Leszno 
sala 201D  

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 
 

11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Poznań 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

26.09.2018 r. 

 

Centrum Kongresowo- Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego 

ul. Przybyszewskiego 37A  
 Poznań                 

  sala A+B 
 

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 
 

11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

Rejon Piła 

Termin Miejsce szkolenia Rodzaj egzaminu Godzina Uczestnicy 

27.09.2018 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
ul. Podchorążych 10 

Piła 
sala H 8  

 

Egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny 
 

9:00 wszystkie szkoły z rejonu 

 

Egzamin maturalny 
 

11:30 wszystkie szkoły z rejonu 

 


