Harmonogram Konkursu
Termin

Lp. Zadanie
1
2

Zgłoszenia do konkursu on-line na stronie
www.krakowskamatematyka.malopolska.pl
Komitet Organizacyjny przesyła na podany adres mailowy Szkolnego
Opiekuna Konkursu lub szkoły informację o sposobie pobrania zadań
konkursowych

do 7 listopada 2019 r.
(czwartek)
15 – 19 listopada 2019 r.

3

Etap szkolny – 60 minut

21 XI 2019r.
(czwartek)
godz. 8:00-9:00

4

Ocenianie prac konkursowych przez szkolną komisję

21 listopada –
26 listopada 2019 r.

Szkolny Opiekun Konkursu przekazuje uczniom informacje o liczbie
uzyskanych punktów.
6 Wgląd do prac uczniów w szkole macierzystej
Wypełnienie protokołu na stronie:
www.krakowskamatematyka.malopolska.pl, wydrukowanie tego
protokołu z pobranego pliku PDF oraz dostarczenie go wraz z pracami
uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% możliwych do zdobycia
7 punktów - pocztą do Komitetu Organizacyjnego – Szkoła Podstawowa
nr 148 w Krakowie ul. Żabia 20; 30-809 Kraków
lub osobiście do SP nr 148 albo SP nr 64 w Krakowie ul. Sadzawki 1;
31-465 Kraków. Z dopiskiem Krakowska Matematyka 2019/2020
ID (numer zgłoszenia)
8 Weryfikacja nadesłanych prac uczniów przez Komitet Organizacyjny
Ogłoszenie na stronie internetowej listy uczestników etapu
9
wojewódzkiego i miejsca ich przeprowadzenia.
Zabezpieczenie i przechowanie pozostałych prac uczniów etapu
10
szkolnego oraz dokumentów przez Szkolnego Opiekuna Konkursu.
5

do 27 listopada 2019 r.
do 27 listopada 2019 r.

Do 28 listopada
2019 r.

do 19 grudnia 2019 r.

19 grudnia 2019 r.
do 30 czerwca 2020 r.

Etap wojewódzki – 75 minut
11 Miejsce przeprowadzenia będzie podane na stronie internetowej
www.krakowskamatematyka.malopolska.pl

13 marca 2020 r.
(piątek) ok. godz.
13:00

12 Przekazanie informacji o liczbie uzyskanych punktów

1 kwietnia 2020 r.

13

Wgląd do prac uczniów (w siedzibie OK SNM - SP nr 148 w Krakowie
ul. Żabia 20).

6 kwietnia 2020 r.
godzina będzie
ustalona
6 kwietnia 2020 r.

14 Składanie zastrzeżeń do Komitetu Organizacyjnego*
15 Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół powołany przez Zarząd OK SNM do 16 kwietnia 2020 r.
do 17 kwietnia 2020 r.
16 Wysłanie mailem odpowiedzi dotyczącej zastrzeżeń.
Ogłoszenie wyników Konkursu (listy laureatów na stronie internetowej
20 kwietnia 2020 r.
17
www.krakowskamatematyka.malopolska.pl
18

Uroczyste zakończenie Konkursu Katolicka Szkoła Podstawowa
im. św. Jadwigi Królowej ul. Łokietka 60 w Krakowie

15 maja (piątek)
2020 r. godz. 10:00

19

Zabezpieczenie i przechowanie prac uczniów etapu międzyszkolnego
przez Komitet Organizacyjny Konkursu

do 30 czerwca 2020 r.

*) Pisemne zastrzeżenie dotyczące sposobu ocenienia pracy może wnieść w siedzibie OK SNM: uczestnik konkursu, jego
opiekun naukowy lub rodzic. Zastrzeżenia przesłane pocztą nie będą rozpatrywane. Decyzja Zespołu powołanego do
rozpatrzenia zastrzeżeń jest ostateczna.

1

