
Wojewódzki Konkurs Geograficzny  

 

Terminy wglądu do prac konkursowych:              SP 19, ul. Mieszka I 18, Białystok 

28.02.2020 r. - Piątek  godz. 12.35 – 13.35  biblioteka (I piętro) 

02.03.2020 r. – Poniedziałek godz. 9.40 – 10.30 biblioteka (I piętro) 

03.03.2020 r. – Wtorek godz. 07.15 - 08.00 sala 204 (I piętro) 

 

I. 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 oraz wojewódzkiego 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. Udostępnienie pracy na stopniu szkolnym organizuje przewodniczący komisji szkolnej, 

a na stopniu rejonowym i wojewódzkim – przewodniczący komisji wojewódzkiej. 

4. Przewodniczący komisji decyduje o miejscu, terminie i czasie udostępnienia pracy 
do wglądu. 

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

 

II. PROCEDURA WNOSZENIA I ROZPATRYWANIA ODWOŁAŃ OD WYNIKÓW STOPNIA 

SZKOLNEGO, REJONOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO 

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. 

7. Stosuje się następujący tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od wyników stopnia 

wojewódzkiego: 

a) Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie nie dłuższym 

niż 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem 

przewodniczącego wojewódzkiej komisji konkursowej do wojewódzkiej komisji 

odwoławczej powołanej przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.  

b) Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą wojewódzkiej komisji 
konkursowej.  

c) O zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do sekretariatu szkoły. 

d) Najpóźniej następnego dnia od upływu terminu wnoszenia odwołań przewodniczący 
wojewódzkiej komisji konkursowej, do którego wpłynęło odwołanie, składa je wraz 

z pracą i kartą kodową uczestnika w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Białymstoku 

do rozpatrzenia przez wojewódzką komisję odwoławczą.  

e) Wojewódzka komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie nie dłuższym niż 



5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 

f) Najpóźniej w terminie 10 dni od daty przeprowadzenia ostatniego konkursu 
przedmiotowego przewodniczący wojewódzkiej komisji odwoławczej informuje 

wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku rozpatrzenia odwołania, zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku nr 7 do regulaminu. 

g) Przewodniczący wojewódzkiej komisji odwoławczej, po rozpatrzeniu odwołania, 

wprowadza wyniki po zalogowaniu się na stronie internetowej 
www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl i przekazuje Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty 
wydrukowany i podpisany protokół pracy komisji.  

h) Rozstrzygnięcie wojewódzkiej komisji odwoławczej wydane na skutek rozpatrzenia 
odwołania jest ostateczne. 

 

http://www.konkursy.kuratorium.bialystok.pl/

