
Uwaga!!! 

WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY – etap rejonowy 

Dnia 04 stycznia 2019 r. uczniowie szkół podstawowych przystąpią do 

Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego na etapie rejonowym. 

Uczniów zakwalifikowanych do stopnia rejonowego wraz z opiekunami – rodzicami 

lub nauczycielami zapraszamy do Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w 

Białymstoku dnia 04.01.2019 r. (piątek) na godz.  9.30. Pisanie etapu rejonowego 

rozpocznie się o godz. 10.00, ale poprzedzi je krótkie spotkanie informacyjno- organizacyjne. 

Uczniowie, którzy nie dotrą na godz. 10:00 nie zostaną dopuszczeni do konkursu. 

W dzień konkursu uczeń powinien dostarczyć Kartę kodową podpisaną przez 

rodziców lub prawnych opiekunów oraz okazać aktualną legitymację szkolną (w celu 

weryfikacji danych osobowych). Karta kodowa dostępna jest na stronie internetowej 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Załącznik nr 3 – Karta kodowa. W przypadku braku 

podpisanej Karty kodowej uczeń nie bierze udziału w konkursie. 

Uczeń przystępując do konkursu powinien być wyposażony w: piszący długopis – 

czarny lub niebieski, linijkę oraz prosty kalkulator (posiadający podstawowe funkcje: dodać, 

odjąć, pomnożyć, podzielić, obliczyć procenty). 

Po zakończeniu konkursu – czyli po upływie 90 minut przeznaczonych na wykonanie 

zadań konkursowych, Rejonowa komisja konkursowa sprawdza prace uczestników w dniu 

konkursu. Czas przeznaczony na wykonanie zadań konkursowych może ulec zmianie w 

przypadku akceptacji ze strony Kuratora Oświaty w Białymstoku WNIOSEKU O 

WYDŁUŻENIE CZASU TRWANIA KONKURSU.  
 

 Wyniki sprawdzonych prac konkursowych zostaną przesłane Kuratorium Oświaty w 

Białymstoku oraz zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 19 im. 
Mieszka I najpóźniej dzień po weryfikacji prac. 

 

UDOSTĘPNIANIE PRAC UCZESTNIKÓW KONKURSU DO WGLĄDU 

1. Prace konkursowe są udostępniane do wglądu wyłącznie uczestnikowi konkursu oraz 
jego rodzicom lub prawnym opiekunom. 

2. Prace konkursowe ze stopnia rejonowego są udostępniane do wglądu w terminie 3 dni 
od ogłoszenia na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku odpowiednio 
listy uczestników zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego albo listy laureatów.  

3. Prace konkursowe nie są kserowane. Osoba, której udostępniono pracę do wglądu, może 
sporządzać z niej notatki oraz fotokopie. 

 

PROCEDURA WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW STOPNIA 

REJONOWEGO  

 

1. Rodzice lub prawni opiekunowie uczestnika konkursu mają prawo złożyć odwołanie 
od wyników konkursu po każdym stopniu. 



2. Odwołanie, którego wzór określa załącznik nr 6 do regulaminu, wraz z uzasadnieniem 

składa się na piśmie, wskazując zadania, których ocena jest kwestionowana.  

3. Odwołanie wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których 
ocena jest kwestionowana, nie jest rozpatrywane.  

4. Odpowiedź na odwołanie od wyniku jest udzielana pocztą na adres wskazany w 
odwołaniu. 

 

Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia 

rejonowego: 

1. Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do przewodniczącego wojewódzkiej 

komisji konkursowej w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy uczestników 
zakwalifikowanych do stopnia wojewódzkiego konkursu.  

2. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji 

konkursowej. (czyli w Szkole Podstawowej Nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku) 

3. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. 

4. Prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej, w razie potrzeby wspólnie 

z przewodniczącymi komisji rejonowych, rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 

3 dni od upływu terminu wnoszenia odwołań. 

5. Przewodniczący wojewódzkiej komisji konkursowej informuje wnoszącego odwołanie 

o wyniku jego rozpatrzenia, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do regulaminu.  

6. Rozstrzygnięcie prezydium wojewódzkiej komisji konkursowej wydane na skutek 
rozpatrzenia odwołania jest ostateczne. 

 

Wyżej wymienione załączniki dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w 
Białymstoku:  

https://www.kuratorium.bialystok.pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-olimpiady-
turnieje/konkursy-organizowane-przez-pko/regulamin-szkola-podstawowa.html 

 

 

Przewodniczący komisji rejonowej 

A. Pogorzelska 
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