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Konferencja Egzamin maturalny z języka
polskiego i matematyki w formule 2023

Lubelski Kurator Oświaty oraz Dyrektor LSCDN zapraszają
Nauczycieli języka polskiego i matematyki szkół
ponadpodstawowych na konferencję poświęconą egzaminowi
maturalnemu w formule 2023.

Konferencja będzie przebiegać w dwu równoległych częściach: język polski i
matematyka. Prosimy o zapoznanie się z formami i warunkami udziału oraz o
zwrócenie uwagi na wybór właściwego przedmiotu w czasie rejestracji. Udział w
konferencji dla nauczycieli województwa lubelskiego jest bezpłatny.

Organizacją konferencji zajmuje się Zofia Siudym (zsiudym@lscdn.pl).

Egzamin maturalny z języka polskiego w
formule 2023
Koordynator szkolenia: Zofia Siudym

Prowadząca: dr Wioletta Kozak, Kierownik Wydział Egzaminów z Przedmiotów
Kształcenia Ogólnego CKE; współautorka Informatorów o egzaminie maturalnym z
języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego  od roku szkolnego 2022/2023
(część ustna; część pisemna na poziomie podstawowym i rozszerzonym)

11 października 2021 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – 16.00, Lubelskie Centrum
Konferencyjne ul. Grottgera 2. Sala 7A (IV piętro)

Rejestracja

Udział stacjonarny. Limit miejsc: 50 (dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw
COVID-19 lub ozdrowieńców).
Z uwagi na aktualne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia związane z COVID-19
uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną poproszeni o złożenie stosownego
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oświadczenia. W przypadku zaostrzenia przepisów liczba miejsc stacjonarnych
może ulec zmianie.

Link do
rejestracji: https://lscdn.pl/pl/kursy/635k7406,Konferencja-dotyczaca-egzaminu-mat
uralnego-z-jezyka-polskiego-i-matematyki-wform.html

Udział on-line. Link do transmisji zostanie udostępniony dzień przed wydarzeniem
(po uprzednim zgłoszeniu udziału).

Rejestracja przez formularz: https://forms.gle/8MyZoHMpqU8hjDkV9

 

Egzamin maturalny z matematyki w formule
2023
Koordynator szkolenia: Agnieszka Kałakucka

Prowadzący: Mariusz Mroczek, Zastępca Kierownika Wydziału Egzaminów z
Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE; współautor Informatorów o egzaminie
maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego od roku szkolnego
2022/2023 (poziom podstawowy i rozszerzony).

11 października 2021 r. (poniedziałek) godz. 12.00 – 16.00, Lubelskie Centrum
Konferencyjne ul. Grottgera 2. Sala 7B (IV piętro)

Rejestracja

Udział stacjonarny. Limit miejsc: 50 (liczba dotyczy osób w pełni zaszczepionych
przeciw COVID-19 lub ozdrowieńców).
Z uwagi na aktualne zasady bezpieczeństwa i ograniczenia związane z COVID-19
uczestnicy szkolenia stacjonarnego zostaną poproszeni o złożenie stosownego
oświadczenia. W przypadku zaostrzenia przepisów liczba miejsc stacjonarnych
może ulec zmianie.

Link do
rejestracji: https://lscdn.pl/pl/kursy/635k7406,Konferencja-dotyczaca-egzaminu-mat
uralnego-z-jezyka-polskiego-i-matematyki-wform.html

Udział on-line. Link do transmisji zostanie udostępniony dzień przed wydarzeniem
(po uprzednim zgłoszeniu udziału).
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