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Załącznik nr 1                              

 
 

HARMONOGRAM  KONKURSU  MŁODY  POLIGLOTA 

VII  EDYCJA – ROK SZKOLNY  2018 / 2019 

 
 

 
Lp. 

 

 
Zadanie 

 
Termin realizacji 

 

DZIAŁANIA  POPRZEDZAJĄCE 

 

1. Opracowanie:  

• regulaminu konkursu, 

• harmonogramu konkursu,  

• pism przewodnich. 

 

do 31 października 2018r. 

2. Wysłanie do szkół podstawowych i gimnazjalnych 
pocztą elektroniczną: 

• zaproszeń do udziału w konkursie, 

• regulaminu konkursu,  

• harmonogramu konkursu, 

• formularza zgłoszeniowego, 

• zakresu tematycznego i gramatycznego 
konkursu, 

• wzoru oświadczenia rodziców uczniów 
biorących udział w konkursie. 

 

do 30 listopada 2018r. 

3. Umieszczenie informacji dotyczących I etapu 
konkursu na stronie organizatora konkursu 
www.pz2.edu.pl. 

 

do 30 listopada 2018r. 

4. Dokumentowanie zgłoszeń wysłanych przez szkoły 
zainteresowane udziałem w konkursie. 

 

do 14 grudnia 2018r. 

5. Opracowanie oraz wysłanie pocztą elektroniczną 
do zgłoszonych szkół: 

• pisma regulującego przebieg I etapu,  

• testu konkursowego, 

• karty odpowiedzi, 

• arkusza zbiorczego wyników. 

 

do 3 stycznia 2019r. 

 

ETAP  I 

 

6. Przeprowadzenie I etapu konkursu w placówkach 
zgłoszonych szkół. 

 

8 stycznia 2019r. 
godz. 10.00 – 10.45 

7. Dokumentowanie nadsyłanych wyników. 

 
do 25 stycznia 2019r. 

8. Wyłonienie finalistów.  

 
do 5 lutego 2019r. 
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9. Opublikowanie na stronie internetowej 
organizatora listy osób zakwalifikowanych   
do etapu finałowego.  

 

do 5 lutego 2019r. 

 

ETAP  II 

 

10. Opracowanie testu oraz schematu oceniania  
do II etapu konkursu. 

 

do 5 marca 2019r. 

11. Przeprowadzenie testu finałowego w Powiatowym 
Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego i Technicznych  
w Oświęcimiu. 

 

19 marca 2019r. 
godz. 10.00 – 11.30 

12. Zapoznanie finalistów i ich naukowych opiekunów 
z informacjami dotyczącymi: 

• schematu oceniania testu finałowego, 

• terminów wglądu do prac uczestników, 

• procedur składania zastrzeżeń, 

• daty ogłoszenia listy zwycięzców, 

• uroczystego podsumowania konkursu. 

 

19 marca 2019r. 
godz. 11.45 – 12.45 

13. Ocenianie prac konkursowych. 

 
do 25 marca 2019r. 

14. Wgląd do prac uczestników konkursu. 26 marca 2019r. 
godz. 15.00 – 16.00 

 
15. Składanie zastrzeżeń. 

 
do 27 marca 2019r. 
 

16. Rozpatrywanie zastrzeżeń. 

 
do 3 kwietnia 2019r. 
 

17. Opublikowanie listy laureatów konkursu. 

 
do 5 kwietnia 2019r. 
 

18. Wysłanie do dyrektorów szkół listów 
gratulacyjnych. 

 

do 10 kwietnia 2019r. 

19. Wysłanie zaproszeń do wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie na uroczyste zakończenie  
VII edycji konkursu. 

 

do 10 kwietnia 2019r. 

 

ZAKOŃCZENIE  VII  EDYCJI 

 

20. Uroczyste rozdanie nagród laureatom konkursu  
w Powiatowym Zespole nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  
i Technicznych w Oświęcimiu. 

 

do 30 kwietnia 2019r. 

 
 

 
 


