
Szanowni Państwo,  

Nauczyciele Uczniów uczestniczących w zawodach Olimpiady, Dyrektorzy szkół 

 

Szanowni Państwo, 

informuję uprzejmie, że zawody wojewódzkie przeprowadzone zostaną 11 marca 2021 r. 
(czwartek). Zawody odbędą się o tej samej porze (początek godz. 10.00, czas trwania 120 
minut).  

Ze względu na bezpieczeństwo uczniów zawody zostaną przeprowadzone w szkołach 
macierzystych, z tym wyjątkiem, że w etapie wojewódzkim nie będzie egzaminu ustnego, 
a jedynie część pisemna. Uczniowie rozwiążą test, w obecności komisji, podobnie jak 
w zawodach międzyszkolnych (rejonowych).  

Po zakończeniu zawodów wojewódzkich (tego samego dnia) proszę o zeskanowanie prac 
zapisanie ich w pliku pdf (jedna praca = jeden scan) i przesłanie mailem na adres:  

Adres poczty elektronicznej: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl 

NIE SPRAWDZAMY PRAC W SZKOŁACH !!! 

Komitety Wojewódzkie Olimpiady powołają komisję wojewódzką, która sprawdzi prace 
przesłane mailowo, zgodnie z kluczem odpowiedzi i sporządzi protokół zawodów 
wojewódzkich. Szkoły otrzymają jedynie arkusze zadań, bez klucza odpowiedzi. Klucz 
odpowiedzi pozostanie tylko i wyłącznie w dyspozycji Komitetów Wojewódzkich. Arkusze 
zadań zostaną przesłane przez koordynatorów wojewódzkich na adresy mailowe szkół, 
w dniu 10 marca 2021 r.  w godzinach popołudniowych. 

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie, 
w zakładce: Szkoły i organy prowadzące /Konkursy i Olimpiady/ Olimpiady w roku szkolnym 
2020-2021 oraz na stronie https://olimpiadalosyzolnierza.pl/ 

Bardzo prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas przeprowadzania zawodów na 
obostrzenia sanitarne (obowiązkowe maseczki, dezynfekcja i zachowanie dystansu między 
uczestnikami).  

Liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie w przeprowadzeniu zawodów w tym szczególnym 
i trudnym dla nas wszystkich czasie.  

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:  
olimpiada@muzeumpilsudski.pl lub telefoniczny: tel. kom. 600 282 551. 
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Z poważaniem 
 
dr Emil Noiński 
Kierownik Działu Badań Naukowych 
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek 
tel. kom. 600 282 551 
e.noinski@muzeumpilsudski.pl  
 
Iwona Florczyk-Szwak 
Koordynator wojewódzki 
Kuratorium Oświaty w Krakowie 
ul. Szlak 73, 31-153 Kraków 
tel. (12) 448 11 25 
tel. Kom. 604 071 669 
iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl 
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