
Harmonogram szkoleń z zakresu organizacji egzaminów 
zewnętrznych w roku 2023 (egzamin maturalny) 

SZKOLENIA W TRYBIE STACJONARNYM 

 Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, działając na podstawie § 20. ust. 2. rozporządzenia MEiN 

z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (DzU z 2022 r., poz. 1644), ogłasza terminy szkoleń dla wszystkich 

pp. Przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich Zastępców w szkołach ponadpodstawowych. 

Tematem szkolenia będzie doskonalenie umiejętności organizacji, przeprowadzania i dokumentowania  egzaminu maturalnego. 

w 2023 roku. 

 Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przybycie we wskazanym terminie. W spotkaniu powinien 

uczestniczyć dyrektor szkoły lub jego zastępca (po jednym przedstawicielu ze szkoły). Jeżeli z uzasadnionych 

powodów dyrektor szkoły nie może w nim uczestniczyć, nie ma przyzwolenia na samowolną zmianę miejsca szkolenia.  

UWAGA! 

Tak jak w 2019 r. potwierdzenie obecności na szkoleniu będzie odbywało się na podstawie biletów z kodem 
kreskowym szkoły, które pp. Dyrektorzy samodzielnie drukują, wypełniają i przekazują pracownikowi OKE Poznań, 

niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wygenerowanie biletu ze strony www.oke.poznan.pl będzie możliwe  
od 13 do 28 marca br. 

 

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

prowadzących oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli. Przedstawiciele instytucji innych niż szkoły wybierają miejsce i termin 

szkolenia wg uznania. Po przybyciu na miejsce wypełniają druk potwierdzający ich udział w szkoleniu przekazując go na 

zakończenie pracownikowi OKE.  

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu nie zapewnia miejsc parkingowych w miejscu prowadzenia szkoleń. 

 

Harmonogram szkoleń  

EGZAMIN MATURALNY 

Rejon Termin Miejsce szkolenia 
Godzina 

rozpoczęcia 
szkolenia 

DYREKTORZY SZKÓŁ 
PONADPODSTAWOWYCH 

LESZNO, 
PIŁA, 

POZNAŃ 
21.03.2023 r.  

wtorek 

Centrum Kongresowo- 
Dydaktyczne Uniwersytetu 

Medycznego 
ul. Przybyszewskiego 37A                             

Sala A 
POZNAŃ      

11:00 
wszystkie szkoły z rejonów, w tym 

z dużych miast 

SZCZECIN 
 

22.03.2023 r.   
środa 

Uniwersytet Szczeciński 
ul. Krakowska 71-79 

Wydział Humanistyczny 
SZCZECIN  

11:00 
wszystkie szkoły z rejonu, w tym 

z miasta Szczecin  

GORZÓW 
WIELKOPOLSKI, 
ZIELONA GÓRA 

 

23.03.2023 r.   
czwartek 

 
Uniwersytet Zielonogórski  

ul. Armii Krajowej 51  
SULECHÓW 

11:00 
wszystkie szkoły z rejonów, w tym 

z dużych miast 

KOSZALIN  
24.03.2023 r.   

piątek 

Centrum Konferencyjne Zamek 
ul. Mickiewicza 2 

SZCZECINEK 
11:00 

wszystkie szkoły z rejonu, w tym 

z miasta Koszalin oraz z powiatu 

wałeckiego,  

KALISZ,   
KONIN 

 

28.03.2023 r.  
wtorek   

Uniwersytet im. A. Mickiewicza 
Wydział Pedagogiczno- 

Artystyczny 
ul. Nowy Świat 28-30 

Sala A 326 („Stara” Aula)  
KALISZ 

11:00 
wszystkie szkoły z rejonów, w tym 

z dużych miast 


