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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie 

 
 

Uprzejmie przypominam, że etap wojewódzki Małopolskiego Konkursu Języka 

Angielskiego odbędzie się, zgodnie z harmonogramem, 9 marca 2018 r. w Szkole 

Podstawowej nr 33 im. Króla Stefana Batorego przy ul. St. Konarskiego 2 w Krakowie. 
Eliminacje rozpoczną się o godz. 11.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań 

konkursowych to 90 minut. Uczniów wraz z opiekunami prosimy o przybycie na miejsce  

pół godziny przed rozpoczęciem konkursu, tj. najpóźniej o godz. 10.30. 

 

Przypominam zasady obowiązujące podczas eliminacji konkursowych:  

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania 

regulaminu oraz instrukcji podanych przez Komisję Wojewódzką. 

 

2. Każdy uczestnik powinien posiadać ważną legitymację szkolną i przybory do pisania.  

 

3. Podczas pracy nie można używać żadnego rodzaju korektora, zapisywać rozwiązań 

i odpowiedzi ołówkiem, długopisem zmazywalnym, spożywać posiłków i napojów. 

 

4. Do sali, w której będzie odbywał się konkurs nie można wnosić piórnika, plecaka, torebki, 

urządzeń mobilnych. Wszystkie te przedmioty przed wejściem na salę należy pozostawić 

u opiekunów lub zdeponować u przedstawiciela komisji. 

 

5. Po wejściu na salę uczeń wypełnia czytelnie metryczkę uczestnika konkursu, na której 

wpisuje: imię i nazwisko, datę urodzenia, nazwę i adres szkoły, powiat oraz imię  

i nazwisko nauczyciela – opiekuna, który przygotowywał ucznia do konkursu. 

 

6. Po zakończeniu pisania uczeń udaje się w wyznaczone przez organizatorów miejsce. 

Przed salami, w których odbywa się konkurs, należy zachować ciszę.  

 

Informuję również, że: 

 

1. Wstępne wyniki punktowe uzyskane przez uczestników etapu wojewódzkiego zostaną 

udostępnione w panelu dyrektora w Systemie Obsługi Kuratorium od 12 marca 2018 r.  

 

2. Wgląd do prac uczestników odbędzie się 13 marca 2018 r.  

w godz. 15-17 w Szkole Podstawowej nr 33, ul. St. Konarskiego 2 w Krakowie.  

 

3. Pisemne zastrzeżenie dotyczące sprawdzania i ocenienia pracy po etapie wojewódzkim 

konkursu wnosi się do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia, za pośrednictwem 

Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej. Termin składania zastrzeżeń upływa 14 marca 

2018 r. (decyduje data wpływu). Przypominam o konieczności przestrzegania zapisów 

Regulaminu konkursów (§ 8 pkt 7), by zastrzeżenie mogło być rozpatrzone. 

 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej  

Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego  

Barbara Zgłobicka 


