
 

Harmonogram  XXVII Konkursu „Złota Żaba” 2019/2020 
 

Szkoły otrzymują pocztą zaproszenie do Konkursu. 
do piątku  

11 października 2019 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkołach zgłaszają 
uczestnictwo uczniów (na formularzu dostępnym na stronie:  
www.ekos.edu.pl/zlotazaba, po zalogowaniu się za pomocą loginu 
i hasła przekazanego szkole oraz zarejestrowaniu się opiekuna) 

11-25.10.2019 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu odbierają w sekretariacie 
swojej szkoły przesłane przez Fundację materiały do 
przeprowadzenia I etapu Konkursu. W przypadku braku przesyłki 
– szkoła  niezwłocznie interweniuje telefonicznie pod nr tel.: 61 
6515252 

wtorek  
19 listopada 2019 

Pierwszy etap Konkursu przeprowadzany w szkołach przez 
nauczycieli – opiekunów Konkursu (rozpoczęcie: godz. 10.00) 

matematyka 
czwartek  
21 listopada 2019  
 
j. polski i literatura 
piątek 
22 listopada 2019 –  

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu: 

 oceniają prace konkursowe (klucz do oceniania będzie 
udostępniony w dniu  przeprowadzenia Konkursu od godz. 14.00 
na stronie: www.ekos.edu.pl/zlotazaba,  po zalogowaniu), 

 zgłaszają uczniów do udziału w  II etapie (dostępne na stronie 
www.ekos.edu.pl/zlotazaba, po zalogowaniu) 

do soboty  
30 listopada 2019 

 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu: 

  wysyłają do Fundacji tradycyjną pocztą ocenione  prace  
uczestników I etapu Konkursu rekomendowanych do udziału w II 
etapie, 

  wraz z pracami przesyłają uprzednio pobrane ze strony internetowej 
Konkursu i wydrukowane, a następnie podpisane przez 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów oświadczenia o zgodzie na 
zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

do poniedziałku 
 9 grudnia 2019 
(decyduje data 

stempla pocztowego) 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu potwierdzają swoją wolę udziału 
poprzez zarejestrowanie się na stronie: www.ekos.edu.pl/zlotazaba        
i wypełnienie formularza  „Potwierdzenie uczestnictwa w II etapie”. 

24-28 lutego 2020 
(pon.-piąt.)  

Imienne identyfikatory dla uczestników II etapu są do pobrania ze 
strony: www.ekos.edu.pl/zlotazaba,  po zalogowaniu.  

od poniedziałku  
10 marca 2020  

Drugi etap Konkursu przeprowadzany w Swarzędzu (godzina 
rozpoczęcia i zakończenia – na imiennym identyfikatorze 
uczestnika). 

sobota 14 marca 2020 

Uczniowie, którzy znajdą się w gronie laureatów i wyróżnionych, 
otrzymują zaproszenia do Swarzędza na uroczyste zakończenie 
Konkursu.  

do wtorku  
30 kwietnia 2020 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród 
(godz. 10.00) 

sobota  
9 maja 2020 

 

http://www.ekos.edu.pl/zlotazaba
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