KONFERENCJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA
EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Zapraszam Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych lub zastępców PZE, przeprowadzających egzamin
ósmoklasisty lub/i egzamin gimnazjalny oraz przedstawicieli organów nadzoru pedagogicznego, organów
prowadzących szkoły, ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych
na konferencje z zakresu procedur organizacji i przeprowadzania egzaminów. Konferencje odbędą się
od 18 do 22 marca 2019 roku, zgodnie z poniższym harmonogramem.
Robert Wanic
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie
Program konferencji:
• przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w 2019 r.- zadania PZE, PZN, członków ZN
• pakowanie prac uczniów w sali egzaminacyjnej
• sporządzenie dokumentacji przebiegu egzaminu w szkole w wersji papierowej i elektronicznej
•
przekazanie materiałów egzaminacyjnych po egzaminie.
Harmonogram konferencji:

Zaproszeni z miast i
powiatów

Miejsce konferencji

Termin

Katowice
Cinema City IMAX "Punkt 44"
ul. Gliwicka 44

18 marca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 8:30-10:30

Bytom, Chorzów , Gliwice,
Katowice, Siemianowice ,
Świętochłowice,
bieruńsko-lędziński

Katowice
Cinema City IMAX "Punkt 44"
ul. Gliwicka 44

18 marca 2019 r. (poniedziałek)
godz. 11:00-13:00

Ruda Śl., Piekary Śl., Tychy,
Zabrze, gliwicki, tarnogórski,
Rabka -Zdrój

Sosnowiec
Zespół Szkół Elektronicznych
i Informatycznych
ul. Jagiellońska 13

19 marca 2019 r. (wtorek)
godz. 9:00-11:00

Dąbrowa Górnicza, Jaworzno,
Mysłowice, Sosnowiec,
będziński, zawierciański

Rybnik*
Cinema City w Centrum
Handlowym RYBNIK PLAZA
ul. Raciborska 16

20 marca 2019 r. (środa)
godz. 9:30-11:30

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory,
mikołowski, raciborski,
rybnicki, wodzisławski

21 marca 2019 r. (czwartek)
godz. 10:00-12:00

Bielsko-Biała,
bielski, cieszyński,
pszczyński, żywiecki

Bielsko-Biała
Aula Towarzystwa Szkolnego
im. M. Reja
ul. Frycza Modrzewskiego 12
Częstochowa
Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
WOM Al. Jana Pawła II
126/130
Częstochowa
Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
WOM Al. Jana Pawła II
126/130

22 marca 2019 r. (piątek)
godz. 9:45-11:45

22 marca 2019 r. (piątek)
godz. 12:00-14:00

Częstochowa,
częstochowski

kłobucki, lubliniecki,
myszkowski

Zgodnie z §15.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2223, ze zm.) oraz zgodnie z §14.2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
(Dz. U. z 2017 r. poz.1512) przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji
egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną w roku szkolnym, w którym jest

przeprowadzany egzamin oraz przeprowadzić takie szkolenie dla nauczycieli zatrudnionych w danej szkole wchodzących w skład zespołów
nadzorujących.
*

**INFORMACJA O PARKOWANIU SAMOCHODÓW DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA W RYBNIKU W
CINEMA CITY W CENTRUM HANDLOWYM RYBNIK PLAZA, ul. Raciborska 16
Uczestnicy szkolenia mogą bezpłatnie korzystać z miejsc parkingowych dla klientów kina przez trzy godziny
od momentu wjazdu na podstawie biletu parkingowego, potwierdzonego w kasie kina.
Bilet parkingowy, otrzymany w dystrybutorze przy wjeździe, należy po szkoleniu opieczętować w kasie kina.
Proszę korzystać z wjazdu na parking dla klientów kina od ulicy Dworek.

