
Załącznik nr 1  

do Regulaminu Konkursu Tematycznego 

„Na Polu Chwały... Damy i Kawalerowie  

Virtuti Militari i Krzyża Walecznych  

w walce o niepodległość  

i granice II Rzeczypospolitej”                  
Lp. Zadanie Termin 

1. Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie – przesłanie formularza 

zgłoszeniowego do siedziby Oddział Instytutu Pamięci w Krakowie, 

31-012 Kraków, ul. Reformacka 3  

do 31 października 2017 r. 

 

2. Etap szkolny – forma testu 29 listopada 2017 r. 

 

3. Opublikowanie zestawu zadań i schematu oceniania na stronie 

internetowej: www.ipn.gov.pl oraz  www.kuratorium.krakow.pl 
30 listopada 2017 r. 

4. Wgląd do prac uczestników 7 grudnia 2017 r. 

 

5. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 

pośrednictwem dyrektora szkoły 
11 grudnia 2017 r. 

 

6. Przesłanie na adres e-mail dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl  wersji 

elektronicznej protokołu z eliminacji szkolnych 
12 grudnia 2017 r. 

 

7. Przekazanie do komisji wojewódzkiej protokołu z eliminacji 

szkolnych wraz z pracami uczniów, którzy uzyskali co najmniej 60% 

punktów, złożonymi zastrzeżeniami i pracami, których te zastrzeżenia 

dotyczą 

15 grudnia 2017 r. 

(decyduje data wpływu) 

8. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia 

 
18 grudnia 2017 r. 

 

9. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

rejonowego na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl 

oraz  www.kuratorium.krakow.pl. Wyniki punktowe uczestników będą 

udostępniane indywidualnie na prośbę samego zainteresowanego 

drogą elektroniczną przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej. 

20 grudnia 2017 r. 

 

10. Etap rejonowy –  

przesłanie prac uczniów do odpowiednich komisji rejonowych 
do 29 stycznia 2018 r. 

(decyduje data wpływu) 

 

11. Wgląd do prac uczestników 8 lutego 2018 r. 

 

12. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji rejonowej 
12 lutego 2018 r. 

 

13. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia 

 
19 lutego 2018 r. 

14. Opublikowanie listy uczestników zakwalifikowanych do etapu 

wojewódzkiego na stronie internetowej: www.ipn.gov.pl oraz  

www.kuratorium.krakow.pl. Wyniki punktowe uczestników będą 

udostępniane indywidualnie na prośbę samego zainteresowanego 

drogą elektroniczną przez przewodniczącego komisji wojewódzkiej. 

22 lutego 2018 r. 

15. Etap wojewódzki –  forma ustna 26 marca 2018 r. 

16. Składanie zastrzeżeń do zespołu rozpatrującego zastrzeżenia za 

pośrednictwem przewodniczącego komisji wojewódzkiej 
5 kwietnia 2018 r. 

 

17. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez zespół rozpatrujący zastrzeżenia 

 
12 kwietnia 2018 r. 

 

18. Ogłoszenie listy laureatów konkursu na stronie internetowej: 

www.ipn.gov.pl oraz  www.kuratorium.krakow.pl. Wyniki punktowe 

uczestników etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego będą 

udostępniane indywidualnie na prośbę samego zainteresowanego. 

16 kwietnia 2018 r. 
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