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Załącznik nr 1 

 

         

HARMONOGRAM  

POMORSKIEJ LIGI ZADANIOWEJ 

ZDOLNI Z POMORZA 

dla uczniów  klas VII i VIII szkoły podstawowej województwa pomorskiego  

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 
do 16.09.2019 r. Ogłoszenie regulaminu PLZ na portalu Zdolni z Pomorza 

(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora 

(www.odn.slupsk.pl) 

do 16.10.2019 r. Zgłaszanie szkół/placówek oświatowych poprzez formularz zamieszczony na stronie 

internetowej Organizatora (www.odn.slupsk.pl) 

do 27.09.2019 r. Zgłaszanie indywidulane poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej 

Organizatora (www.odn.slupsk.pl) 

w terminie 3 dni przed 

rozpoczęciem każdego 

z   konkursów (I etap 

kwalifikacyjny) 

1. Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym drogą elektroniczną treść 

zadań konkursowych na I etap kwalifikacyjny, wzór protokołu oraz informację 

o sposobie przesłania protokołu drogą elektroniczną 

22 – 24.10.2019 r. 2. Organizator udostępnia szkołom/placówkom oświatowym drogą elektroniczną schemat 

punktowania zadań konkursowych w  dniu konkursu (po  jego zakończeniu). 

22 – 24.10.2019 r. Eliminacje I etapu kwalifikacyjnego PLZ 

22.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 matematyka 

22.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00 biologia 

23.10.2019 r.  – godz. 8:00–9:00   fizyka 

23.10.2019 r. – godz. 10.00–11:00 przedmioty rozwijające kompetencje społeczne 

24.10.2019 r. – godz. 8:00–9:00 chemia 

24.10.2019r. – godz. 10.00–11:00 informatyka 

w terminie 5 dni 

roboczych od daty 

przeprowadzenia I etapu 

kwalifikacyjnego 

Przesłanie przez szkołę/placówkę oświatową protokołu I etapu kwalifikacyjnego PLZ 

drogą elektroniczna oraz przesłanie oryginału protokołu na adres Organizatora: Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 

4 a, z dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego). 

do 29.11.2019 r. Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do II etapu powiatowego na portalu Zdolni 

z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej 

Organizatora (www.odn.slupsk.pl). 

Ogłoszenie rozszerzonego zakresu wymagań PLZ dla poszczególnych przedmiotów  - 

obowiązującego na etapie powiatowym i  wojewódzkim. 

do 16.12.2019  r. Przesłanie podpisanej dokumentacji wymaganej w projekcie Zdolni z Pomorza uczniów 

zakwalifikowanych do II etapu PLZ (Deklaracja uczestnika projektu, Zakres danych 

osobowych uczestnika projektu,  Oświadczenie uczestnika projektu, Oświadczenie 

uczestnika projektu (…) po zakończeniu udziału w projekcie) na adres: Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 

4 a,  z  dopiskiem PLZ Zdolni z Pomorza (liczy się data stempla pocztowego) 

http://www.odn.slupsk.pl/
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do 9.12.2019 r. Zamieszczenie zadań II etapu powiatowego PLZ przez Organizatora na portalu Zdolni 

z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej 

Organizatora (www.odn.slupsk.pl) oraz zamieszczenie informacji o sposobie przesłania 

zadań drogą elektroniczną 

9.12.2019 - 17.12.2019 r. Przesłanie przez uczestników II etapu powiatowego rozwiązań zadań drogą 

elektroniczną 

do 27.01.2020 r. Ogłoszenie wstępnych wyników II etapu powiatowego na portalu Zdolni z Pomorza 

(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz na stronie internetowej Organizatora 

(www.odn.slupsk.pl). 

do 4.02.2020 r. Ogłoszenie końcowych wyników II etapu powiatowego PLZ oraz osób 

zakwalifikowanych do III etapu wojewódzkiego na portalu Zdolni z Pomorza 

(www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz stronie internetowej Organizatora 

(www.odn.slupsk.pl). Podanie miejsca, w którym uczeń będzie uczestniczył  

w  eliminacjach konkursowych III etapu wojewódzkiego PLZ. 

Zamieszczenie kryteriów punktowania zadania dodatkowego. 

Zamieszczenie informacji o sposobie przesłania zadań drogą elektroniczną 

do Organizatora. 

do 14.03.2020 r. Przesłanie przez osoby zakwalifikowane do udziału w III etapie wojewódzkim własnego 

zadania dodatkowego wraz z rozwiązaniem drogą elektroniczną do Organizatora 

14.03.2020 r. 

 

Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ - Gdańsk, Słupsk z przedmiotów: 

biologia, chemia, przedmioty rozwijające kompetencje społeczne.  
Szczegółowy harmonogram zostanie podany do wiadomości po II etapie PLZ.  

28.03.2020 r. 

 

Eliminacje konkursowe III etapu wojewódzkiego PLZ – Gdańsk, Słupsk z przedmiotów: 

matematyka, fizyka, informatyka. 
Szczegółowy harmonogram zostanie podany do wiadomości po II etapie PLZ. 

Do 13.04.2020 r. Ogłoszenie wstępnych wyników III etapu wojewódzkiego PLZ na portalu Zdolni 

z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz stronie internetowej Organizatora 

(www.odn.slupsk.pl). 

do 20.04.2020 r. Ogłoszenie końcowych wyników III etapu wojewódzkiego PLZ na portalu Zdolni 

z Pomorza (www.zdolnizpomorza.pomorskie.eu) oraz stronie internetowej Organizatora 

(www.odn.slupsk.pl). 

czerwiec 2020 r. Uroczysta gala wręczania nagród PLZ 

 

http://www.odn.slupsk.pl/
http://www.odn.slupsk.pl/

