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W zwiqzku z przygotowaniami do sesji egzaminacyjnej egzaminu 6smoklasisty, maturalnego,
potwierdzajqcego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego, pragniemy zaprosic Pracownikow Panstwa
instytucji do pelnienia roli obserwatorow.

Dzigkujqc za dotychczasowE wspolpracq, prosimy o udzial w charakteze obsenrvatora podczas
nastgpujqcych egzamin6w w sesji 2022 r.'.

,/ egzamin 6smoklasisty w dniach 24, 25 i 26 maja 2022 r.

,/ egzamin maturalny (pisemny) w dniach od 4 do 23 mla2022 r.

,/ egzamin potwierdzaiqcy kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa20lT:
sesja czenrviec-lipiec. czQ6c pisemna w dniu 21 czerwca2022 r.,

. czQSC praktyczna, w kwalifikacjach, w ktorych jedynym rezultatem jest dokumentacja
w dniu 20 czerwca2Q22 r.,. czgSd praktyczna w dniach od 22 czerwca do 6 lipca 2022 r.

'/ egzamin zawodowy - podstawa programowa 2019:
sesja glowna

. czqSc pisemna w dniach od 2 do 7 czerwca2022 r.,

. czg56 praktyczna, w kwalifikacjach, w ktorych jedynym rezultatem jest dokumentacja
w dniu 1 czerwca 2022 r.,

. czQSe praktyczna w dniach od 1 do 19 czerwca 2022 r.

Przyjgcie akcesu na obsenruatora przez Okrqgowq Komisjq Egzaminacyjnq w Poznaniu nastqpi
po zarekomendowaniu kandydata przez instytucjq oraz osobg uprawnionq do takiej rekomendacji
np. kuratora oSwiaty, rektora, dziekana, prezydenta, burmistrza, starostg, wojta, naczelnika itp. (formularz
zgloszeniowy dostqpny na stronie internetowej poznaiskiej Komisji www.oke.poznan.pl - zakladka
formulane oraz senvls samorzqd6w). Zgloszenia dla wszystkich typ6w egzaminow nale2y przesylac do OKE
w Poznaniu najpo2niej 2 tygodnie przed rozpoczgciem egzaminu.

W zgloszeniu nale2y okreSlic rodzl egzaminu, przedmiot (dotyczy egzaminu 6smoklasisty),
zakres/poziom (dotyczy egzaminu maturalnego), czq5c (dotyczy egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje
w zawodzie i egzaminu zawodowego) oraz gming lub powiat, na terenie ktorego kandydat bgdzie
uczestniczyl w obseruvacji. Konkretna szkola zostanie wylosowana przez OKE w Poznaniu, a informacje
o miejscu pelnienia funkcji oraz upowaZnienie dla obsenvatora zostanq przeslane najpozniej na tydziei
przed terminem egzaminu. Formularz arkusza przebiegu obserwacji nale2y pobrac ze strony internetowej
www.oke.poznan.pl.
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