
Szkolenia z zakresu organizacji egzaminów zewnętrznych 
 w roku 2021 (egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny) 

 
AKTUALIZACJA 

(zmiany w harmonogramie wyróżniono kolorem czerwonym) 
 

 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 14. ust. 2. rozporządzenia MEN z 

dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (t.j.: DzU z 

2020 r., poz. 1361) oraz § 40. ust. 2. rozporządzenia MEN z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego (DzU z 2016 r., poz. 2223 ze zmianami), ogłasza terminy szkoleń wszystkich 

pp. Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub ich Zastępców w szkołach podstawowych oraz szkołach 

ponadpodstawowych. 

Tematem szkolenia będzie doskonalenie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i maturalnego 

w 2021 roku. 
 

Terminy szkoleń  

Termin 
Godziny rozpoczęcia 

szkoleń 
Egzamin 

22.03.2021 r.  

poniedziałek 
09:00 i 12.00 

ÓSMOKLASISTY 
23.03.2021 r. 

wtorek 
09.00 i 12.00  

24.03.2021 r. 
środa 

09:00 i 12.00 

13.04.2021 r. 
wtorek 

09:00 i 12.00 

MATURALNY 
14.04.2021 r. 

środa 
09:00 i 12.00 

 

 W spotkaniu powinien uczestniczyć dyrektor szkoły lub jego zastępca.  

Szkolenia zostaną przeprowadzenie w trybie online. PP. Dyrektorzy są zobowiązani dokonać rejestracji na szkolenie: 

w dniach od 8 do 21 marca – na egzamin ósmoklasisty, 

w dniach od 29 marca do 12 kwietnia – na egzamin maturalny, 

za pomocą formularza, do którego link będzie dostępny w systemie SIOEO. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. 

Dokładny termin szkolenia dla każdego z pp. Dyrektorów zostanie podany w dniu dokonywania rejestracji po kliknięciu na 

przycisk Zgłoś udział. 

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

ośrodków doskonalenia nauczycieli. Zamiar udziału w szkoleniu należy zgłosić bezpośrednio do OKE w Poznaniu w terminie 

odpowiednio od 8 do 21 marca br. (egzamin ósmoklasisty) oraz od 29 marca do 12 kwietnia (egzamin maturalny) na adres: 

sekretariat@oke.poznan.pl. Terminy szkoleń dla tej grupy odbiorców to: 

a. środa, 24.03.2021 r. – egzamin ósmoklasisty 

b. środa, 14.04.2021 r. – egzamin maturalny. 
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