
Zgłoszenia dla wszystkich typów egzaminów należy przesyłać do OKE 

w Poznaniu najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem sprawdzianu/egzaminu.  

W zgłoszeniu (druk do pobrania ze strony internetowej www.oke.poznan.pl) należy określić: 

 rodzaj egzaminu, 

 sesję (dotyczy egzaminu zawodowego), 

 gminę lub powiat, na terenie którego kandydat może uczestniczyć w obserwacji.  

Konkretna szkoła zostanie wylosowana przez OKE w Poznaniu.  

Po otrzymaniu zgłoszenia OKE w Poznaniu prześle (przed terminem sprawdzianu/

egzaminu) upoważnienia, określające czas i miejsce przeprowadzenia obserwacji.  

Każdy upoważniony obserwator przed przystąpieniem do obserwacji powinien 

zapoznać się z instrukcją dla obserwatora.   

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora 

przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2014 r. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zaprasza Pracowników: organów 

nadzorujących szkoły, jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków doskonalenia 

nauczycieli, uczelni, także nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych, 

ponadgimnazjalnych i policealnych oraz przedstawicieli pracodawców (w przypadku 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe) do podejmowania roli obserwatora  

w sesji 2014 r., podczas następujących egzaminów: 

sprawdzianu w dniu 1 kwietnia 2014 r., 

egzaminu gimnazjalnego w dniach 23, 24, 25 kwietnia 2014 r., 

egzaminu maturalnego (pisemnego i ustnego) w dniach 5-30 maja 2014 r., 

w „starej formule” egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 

 etap pisemny w dniu 23 czerwca 2014 r., 

 etap praktyczny - dla techników i szkół policealnych w dniach 24-27 czerwca 2014 r., 

 etap praktyczny - dla zasadniczych szkół zawodowych od 1 lipca do 8 sierpnia 2014 r., 

w „nowej formule” egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:  

sesja maj-czerwiec-lipiec 

 część pisemna w dniu 16 czerwca 2014 r., 

 część praktyczna - w dniach od 26 maja do 7 lipca 2014 r., 

sesja sierpień-wrzesień-październik 

 część pisemna w dniu 8 września 2014 r., 

 część praktyczna - w dniach od 18 sierpnia do 17 października 2014 r. 

druk zgłoszenia i instrukcja dla obserwatora 
www.oke.poznan.pl 

protokoły obserwacji 
www.oke.poznan.pl 

 

(dostępne od 15 marca 2014 r.) 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę 
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http://www.oke.poznan.pl/pliki/badania_i_ewaluacje/akces2014.doc
http://www.oke.poznan.pl/pliki/badania_i_ewaluacje/obserwatorzy_instrukcja2014.pdf
http://www.oke.poznan.pl
http://www.oke.poznan.pl/cms,3106,formularze_obserwacji_prawidlowosci_przebiegu_egzaminow.htm
http://www.oke.poznan.pl/cms,3106,formularze_obserwacji_prawidlowosci_przebiegu_egzaminow.htm
http://www.oke.poznan.pl/cms,3106,formularze_obserwacji_prawidlowosci_przebiegu_egzaminow.htm

