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Szanowni Państwo 

Dyrektorzy, Nauczyciele, 

Uczniowie, Rodzice Uczniów 

dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów 

prowadzonych w szkołach innego typu województwa małopolskiego 
 

Zgodnie z Regulaminem konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych 

gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w szkołach innego typu 

województwa małopolskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 podaję  

do wiadomości szczegółowy harmonogram Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego. 

 

 

Bożena Walczak 

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej 

Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 
 

 

Harmonogram Małopolskiego Konkursu Języka Polskiego 

 

Lp. Zadanie Termin 

1.  Przeprowadzenie etapu szkolnego. 
22 listopada 2017 r. 

godz.13.00 

2.  
Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w zakładce konkursu. 
23 listopada 2017 r. 

3.  Wgląd do prac uczestników konkursu. 28 listopada 2017 r. 

4.  Składanie zastrzeżeń. 30 listopada 2017 r. 

5.  

Przekazanie do komisji rejonowej protokołów z eliminacji szkolnych  

prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 55% punktów oraz  

złożonych zastrzeżeń i prac, których te zastrzeżenia dotyczą. 

4 grudnia 2017 r. 

6.  Weryfikacja prac i rozpatrywanie zastrzeżeń. 8 grudnia 2017 r. 

7.  
Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

rejonowego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. 
18 grudnia 2017 r. 

8.  Przeprowadzenie etapu rejonowego. 
22 stycznia 2018 r. 

godz.9.00 

9.  
Przekazanie prac uczniów przez dyrektorów szkół do komisji 

rejonowej. 

22 stycznia 2018 r. 

do godz.15.00 

10.  
Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty 
24 stycznia 2018 r. 

11.  
Opublikowanie wstępnych wyników uczestników etapu rejonowego 

w Panelu Dyrektora. 
26 stycznia 2018 r. 

12.  Wgląd do prac uczestników konkursu. 29 stycznia 2018 r. 

13.  Składanie zastrzeżeń. 
31 stycznia 2018 r. 

(do godz. 15.00) 



14.  
Przekazanie do komisji wojewódzkiej zastrzeżeń i prac, których te 

zastrzeżenia dotyczą. 
2 lutego 2018 r. 

15.  Rozpatrywanie zastrzeżeń. 5-6 lutego 2018 r. 

16.  
Opublikowanie ostatecznych wyników uczestników w Panelu 

Dyrektora. 
8 lutego 2018 r. 

17.  
Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty. 
9 lutego 2018 r. 

18.  Przeprowadzenie etapu  wojewódzkiego. 
16 marca 2018 r. 

godz.11.00 

19.  
Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty. 
19 marca 2018 r. 

20.  
Opublikowanie wstępnych wyników uczestników etapu 

wojewódzkiego w Panelu Dyrektora. 
21 marca 2018 r. 

21.  Wgląd do prac uczestników konkursu. 23 marca 2018 r. 

22.  Składanie zastrzeżeń. 26-27 marca 2018 r. 

23.  Rozpatrywanie zastrzeżeń. 4-5 kwietnia 2018 r. 

24.  
Opublikowanie ostatecznych wyników uczestników etapu 

wojewódzkiego w Panelu Dyrektora. 
9 kwietnia 2018 r. 

25.  
Ogłoszenie listy finalistów i laureatów Konkursu na stronie 

internetowej Kuratorium Oświaty. 
10 kwietnia 2018 r. 

26.  Uroczyste zakończenie konkursu z wręczeniem zaświadczeń. 
Termin zostanie podany 

w odrębnym komunikacie 

 


