
Regulamin Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego 

dla uczniów szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 
 

W związku z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 

2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870) wprowadzającymi ograniczenie funkcjonowania 

publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w zakresie 

dotyczącym klas IV–VIII od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. 

oraz realizacją w ww. klasach zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość w Regulaminie Konkursu Przedmiotowego z Języka Hiszpańskiego dla uczniów 

szkół podstawowych województwa śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 zostają 

wprowadzone następujące zmiany: 
 

1. § 3 ust. 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie: 
 

2. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Hiszpańskiego dla uczniów szkół 

podstawowych zostanie przeprowadzony w następujących terminach: 

1) pierwszy stopień – do 13 listopada 2020 r.  

2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Pierwszy stopień konkursu odbędzie się w szkole, w wyznaczonym przez dyrektora 

szkoły terminie, jednak nie później niż 13 listopada 2020 r. O dacie, miejscu, 

godzinie i zasadach organizacji, w tym o czasie trwania pierwszego stopnia konkursu 

dyrektor poinformuje uczniów i nauczycieli szkoły. 
 

3. § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie 

Wprowadzenia danych, o których mowa w ust. 2 należy dokonać w terminie do 16 

listopada 2020 r. 
 

4. § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

Dyrektor szkoły, w terminie do 17 listopada 2020 r. jest zobowiązany do ponownego 

zalogowania się na platformę Konkursy przedmiotowe pod adresem: 

https://www.konkursy.kuratorium.katowice.pl (loginem i hasłem jak do SOK) 

oraz sprawdzenia w zakładce Konkursy/Stopień I poprawności wprowadzonych 

danych. 
 

Ponadto w zapisie § 7 ust 2.pkt. 2 dokonuje się sprostowania oczywistej pomyłki: 

2. Uczestnicy trzeciego stopnia mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty: 
2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do III stopnia, 

którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia. 

https://www.konkursy.kuratorium.katowice.pl/

