Szanowni Państwo
Przewodniczący Zespołów Egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego,
Okręgowa
Komisja
Egzaminacyjna
w
Poznaniu
zaprasza
Panią/Pana
jako
przewodniczącą/przewodniczącego zespołu egzaminatorów na szkolenie, które odbędzie się w trybie zdalnym
w środę 2 czerwca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1800.
Szkolenie będzie prowadzone w trybie zdalnym przez eksperta OKE za pośrednictwem platformy Teams.
Szczegółowe instrukcje dotyczące użycia platformy Teams na potrzeby szkolenia PZE, organizacji próbnego
zdalnego połączenia się z grupą przewodniczących oraz organizacji i przebiegu właściwego szkolenia zostaną
do Pani/Pana przesłane w odrębnym piśmie drogą mailową.
Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych rozpocznie
egzaminatorów w piątek 4 czerwca 2021 r. o godzinie 1500.

się

obowiązkowym

szkoleniem

Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych odbywać się będzie w:





sobotę 5 czerwca 2021 r. w godzinach od 800 do 2000 oraz
niedzielę 6 czerwca 2021 r. w godzinach od 800 do 2000 oraz
sobotę 12 czerwca 2021 r. w godzinach od 800 do 2000 oraz
niedzielę 13 czerwca 2021 r. w godzinach od 800 do 2000 lub do zakończenia pracy zespołu.

Sprawdzanie i ocenianie prac egzaminacyjnych odbywać się będzie w ośrodku wskazanym
przez Koordynatora rejonu (patrz tabela poniżej). Ośrodek sprawdzania będzie otwarty w tych dniach
w godzinach od 800 do 2000.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych dotyczących organizowania i oceniania prac
egzaminacyjnych w ośrodkach sprawdzania (dokument CKE, MEiN i GIS):
1. do ośrodka sprawdzania może przyjść wyłącznie egzaminator bez objawów chorobowych kompatybilnych
z objawami COVID-19 (sekcja 1. pkt. 1.8).
W pracach związanych z ocenianiem prac egzaminacyjnych nie może brać udziału osoba, która jest objęta
obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych (sekcja 1. pkt. 1.9).
2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zapewni:
 egzaminatorom długopis z czerwonym tuszem do zapisywania punktacji w arkuszu egzaminacyjnym,
 egzaminatorom powtórnego sprawdzania dodatkowo marker w kolorze zielonym,
 przewodniczącym dodatkowo marker w kolorze żółtym.
Każdy egzaminator zapewnia sobie we własnym zakresie długopis z czarnym tuszem do wypełniania kart
odpowiedzi (sekcja 2. pkt. 2.7).
3. OKE nie organizuje bufetu (sekcja 2. pkt. 2.9) – osoby pracujące w ośrodku sprawdzania spożywają
przyniesione przez siebie posiłki i napoje we własnych naczyniach w wyznaczonych do tego celu
miejscach, w możliwie najmniej licznych grupach.
4. W trakcie konsultacji/przekazywania prac wszystkie osoby powinny mieć zakryte maseczką usta i nos
(sekcja 2. pkt. 2.8) – w indywidualne środki ochrony takie jak maseczki jedno- lub wielorazowe, każdy
egzaminator wyposaża się we własnym zakresie (sekcja 3. pkt. 3.4). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
zapewnia w ośrodku sprawdzania dostęp do płynu do dezynfekcji rąk (sekcja 3. pkt. 3.1).
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Miejsce szkolenia egzaminatorów oraz sprawdzania
i oceniania prac egzaminacyjnych
Zespół Szkół Elektrycznych
ul. Dąbrowskiego 33, 66-400 Gorzów Wlkp.
Szkoła Podstawowa nr 17
ul. Prym. S. Wyszyńskiego 3b, 62-800 Kalisz
Szkoła Podstawowa nr 3
ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin
I Liceum Ogólnokształcące
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 75-070 Koszalin
II Liceum Ogólnokształcące
ul. Prusa 33, 64-100 Leszno
Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła
Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
ul. Warzywna 19, 60-995 Poznań
I Liceum Ogólnokształcące
al. Piastów 12, 70-331 Szczecin
V Liceum Ogólnokształcące
ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra

Informacje dla egzaminatorów o terminie szkolenia oraz sprawdzania i oceniania prac
egzaminacyjnych znajdują się na stronie internetowej www.oke.poznan.pl w Serwisie egzaminatorów.
Uwaga: Przewodniczący zespołu egzaminatorów winien upewnić się, czy egzaminatorzy, którzy
potwierdzili gotowość współpracy z OKE w sesji egzaminacyjnej 2021 r. (lista egzaminatorów w serwisie
internetowym), zapoznali się z przeznaczonymi dla nich informacjami.
W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 61 854 01 81.
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