
Załącznik nr 1 

do Regulaminu Tematycznego Konkursu 

„Różne oblicza Hiszpanii” dla uczniów 

dotychczasowych gimnazjów i klas 

dotychczasowych gimnazjów prowadzonych 

w szkołach innego typu województwa 

małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019  

 

Harmonogram Konkursu 

 

Lp. Zadanie Termin 

1. Przeprowadzenie etapu szkolnego 
16 listopada 2018 r. 

godz.13
00

 

2. 
Opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty zadań 

i schematu oceniania. 
19 listopada 2018 r. 

3. Wgląd do prac uczestników Konkursu. 22 listopada 2018 r. 

4. Składanie zastrzeżeń. do 23 listopada 2018 r. 

5. 
Przesłanie na adres e-mail sekretariat@vilo.krakow.pl  wersji 

elektronicznej protokołu z etapu szkolnego. 
26 listopada 2018 r. 

6. 

Przekazanie do Komisji Rejonowej protokołu pisemnego z etapu 

szkolnego, prac uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% punktów, 
złożonych zastrzeżeń i prac, których te zastrzeżenia dotyczą.  

29 listopada 2018 r. 

7. Weryfikacja prac i rozpatrywanie zastrzeżeń. do 4 grudnia 2018 r. 

8. 
Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

rejonowego wraz z wynikami punktowymi.  
7 grudnia 2018 r. 

9. Przeprowadzenie etapu rejonowego 6 lutego 2019 r. 

10. 
Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie Kuratorium 

Oświaty. 
7 lutego 2019 r. 

11. Wgląd do prac uczestników Konkursu. 13 lutego 2019 r. 

12. 
Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 

pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej. 
do 14 lutego 2019 r. 

13. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia. do 18 lutego 2019 r. 

14. 
Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 
wojewódzkiego wraz z listą zawierającą wyniki punktowe wszystkich 

uczestników etapu rejonowego. 

20 lutego 2019 r. 

15. Przeprowadzenie etapu wojewódzkiego 22 marca 2019 r. 

16. 
Opublikowanie zadań i schematu oceniania na stronie Kuratorium 
Oświaty. 

25 marca 2019 r. 

17. Wgląd do prac uczestników. 29 marca 2019 r. 

18. 
Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 

pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Wojewódzkiej. 
do 3 kwietnia 2019 r. 

19. Rozpatrywanie zastrzeżeń. do 5 kwietnia 2019 r. 

20. 

Ogłoszenie listy laureatów i finalistów Konkursu wraz z listą 

zawierającą wyniki punktowe wszystkich uczestników etapu 

wojewódzkiego. 

9 kwietnia 2019 r. 

21. Uroczyste zakończenie Konkursu. 
Termin zostanie podany  

w odrębnym komunikacie 

 

mailto:sekretariat@vilo.krakow.pl

