
 

 

Szkolenie uzupełniające dla egzaminatorów z zakresu języka polskiego w ośmioletniej 

szkole podstawowej (E8) 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że rozpoczyna rekrutację 

na szkolenia uzupełniające dla egzaminatorów z zakresu języka polskiego w ośmioletniej 

szkole podstawowej (E8). 

Adresaci szkolenia uzupełniającego 

Szkolenia uzupełniające przeznaczone są dla nauczycieli języka polskiego, którzy 

 posiadają uprawnienia egzaminatora z zakresu gimnazjum, 

 przeszli doszkolenia w zakresie oceniania holistycznego, 

 co najmniej jeden raz od roku 2012 uczestniczyli w procesie sprawdzania i oceniania 

prac egzaminacyjnych. 

 

Termin szkolenia uzupełniającego 

Szkolenia uzupełniające będą odbywać się w soboty lub niedziele od 4 listopada 

do 10 grudnia br. 

 

Miejsce szkolenia uzupełniającego 

Miejsce  
Planowana liczba 

uczestników 

Liczba miejsc 

rezerwowych 

Gorzów Wielkopolski  Rejon Gorzów 
60  

(3 grupy) 
10 

Kalisz Rejon Kalisz 
100  

(5 grup) 
10 

Konin* Rejon Konin 
40  

(2 grupy) 
10 

Poznań 

Rejon Poznań 

Rejon Leszno  

Rejon Piła 

280  

(14 grup) 
25 

Szczecin 
Rejon Szczecin 

Rejon Koszalin 

140  

(7 grup) 
15 

Zielona Góra Rejon Zielona Góra 
80  

(4 grupy) 
10 

*organizator zastrzega możliwość zmiany miejsca szkolenia na Poznań 

 

Czas trwania szkolenia uzupełniającego 

Szkolenie uzupełniające trwa 8 godzin dydaktycznych. 

 

Zgłoszenia na szkolenia uzupełniające 

Egzaminatorzy, zainteresowani ukończeniem ww. szkolenia uzupełniającego, powinni złożyć 

oświadczenie o gotowości do udziału w szkoleniu uzupełniającym w serwisie 

internetowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu egzaminatorzy.oke.poznan.pl 

w zakładce egzaminatorzy > Język polski E8 - zgłoszenie na szkolenie. 

Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu na szkolenie uzupełniające decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

http://www.egzaminatorzy.oke.poznan.pl/


Termin przesyłania oświadczeń upływa 12 października 2017 r.  

 

Informacje o zakwalifikowaniu na szkolenia uzupełniające 

Po zalogowaniu do serwisu egzaminatorów w terminie od 16 do 22 października br.  osoby 

zakwalifikowane na szkolenia uzupełniające uzyskają informacje o dacie, godzinie i miejscu 

szkolenia. 

 

Informacje dodatkowe  

Szkolenia uzupełniające są bezpłatne. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna nie zwraca kosztów 

dojazdu. 

 

Telefon kontaktowy 

 Małgorzata Pastusiak 61 8 540 181  

 

Prosimy o uaktualnienie danych osobowych w serwisie egzaminatorów! 

 

p.o. Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu 

/-/ Marcjanna Klessa 


