
 Harmonogram XXIX Konkursu „Złota Żaba” 2021/2022    

Szkoły otrzymują  zaproszenie do wzięcia udziału, z loginem i hasłem szkoły do 

zalogowania na stronie : https://zlotazaba.pl/ 

do piątku 

22 października 2021 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkole, po zalogowaniu się na login  

i hasło szkoły, rejestrują się, tworzą swoje konta  i zgłaszają z nich liczbę uczestników. 

do piątku 

29 października 2021  

godz. 16.00 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu odbierają w sekretariacie swojej szkoły arkusze 

zadań do przeprowadzenia I etapu Konkursu w szkole.  Jeśli przesyłka od 

organizatora nie nadeszła –opiekun niezwłocznie zawiadamia organizatora 

telefonicznie, tel.: 61 6515252 lub mailowo: zlota_zaba@ekos.edu.pl 

poniedziałek 

15 listopada 2021 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu przeprowadzają w szkołach pierwszy etap 

Konkursu  (rozpoczęcie: godz. 10.00) 

wtorek 16 listopada 2021 

matematyka 

środa 17 listopada 2021 

j. polski i literatura 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu w szkołach: 

-  oceniają prace konkursowe (klucz do oceniania będzie udostępniony w dniu 

przeprowadzenia Konkursu od godz. 14.00 na stronie internetowej Konkursu, po 

zalogowaniu), 

-  zgłaszają uczniów do udziału w II etapie (przez stronę   internetową Konkursu, po 

zalogowaniu) 

 

 

do piątku 

26 listopada 2021 

 

Nauczyciele – opiekunowie Konkursu: 

- wysyłają pocztą do organizatora ocenione prace uczestników zgłoszonych do 

udziału w II etapie, 

- wraz z pracami przesyłają zgody rodziców/opiekunów na udział w II etapie i na 

zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych 

do piątku 

3 grudnia 2021 

Organizator potwierdza zakwalifikowanie uczestnika do  

II etapu Konkursu - informacja dostępna dla zalogowanych na stronie 

https://zlotazaba.pl/ 

do piątku 

17 grudnia 2021 

 

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu rejestrują się na stronie Konkursu, by  

potwierdzić swój udział w II etapie 

7-18 lutego 2022 

(2 tygodnie) 

Uczestnicy, którzy potwierdzili udział, otrzymują identyfikatory potrzebne podczas II 

etapu Konkursu (wydruk ze strony https://zlotazaba.pl/ , po zalogowaniu). 

od poniedziałku 

28 lutego 2022 

Drugi etap Konkursu przeprowadzany w Swarzędzu (adres, godzina rozpoczęcia 

i zakończenia – na imiennym identyfikatorze uczestnika). 

sobota 

5 marca 2022 

Uczniowie, którzy znajdą się w gronie laureatów i wyróżnionych, otrzymują 

zaproszenia do Swarzędza na uroczyste zakończenie Konkursu. 

do poniedziałku 

22 marca 2022 

 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród w Swarzędzu (dla 

zaproszonych) 

 

Wyniki na stronie https://zlotazaba.pl/ od godz. 13.00 

sobota 

2 kwietnia 2022 
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