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Pani/Pan 
                                                                                      Dyrektor Szkoły 
 

Szanowni Państwo  

 

     Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, już po raz dwudziesty czwarty organizuje 

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce, który objęty jest Honorowym Patronatem 

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Ta ceniona przez uczniów szkół podstawowych 

inicjatywa, wciąż ma wielu odbiorców, którzy nieprzeciętnie pasjonują się naszym 

regionem. 

     Panująca od kilku miesięcy w Polsce pandemia spowodowała liczne zmiany w naszym 

codziennym życiu. Również XXIV edycja KWoW musiała ulec zmianie, ponieważ ze 

względu na zamknięcie szkół, nie mogliśmy zrealizować etapu rejonowego i wojewódzkiego 

zawodów w tradycyjnej formule przewidzianej przez regulamin.  

     Chcąc jednak dokończyć zmagania, podjęliśmy decyzję o przesunięciu powyższych 

etapów w czasie i przeprowadzeniu ich w formule zdalnej. Eliminacje zostaną zrealizowane 

na podstawie testu on-line wypełnianego w czasie rzeczywistym i przesyłanego do systemu 

przygotowanego przez organizatora. Biorąc pod uwagę ów fakt, zwracamy się do Dyrekcji 

szkoły o wsparcie realizacji obu etapów, poprzez: 

   • poinformowanie nauczycieli/opiekunów uczniów biorących udział w Konkursie, jak              

i samych uczestników zawodów o terminie i formie eliminacji, 

   • zapewnienie miejsca w szkole, w którym uczeń/uczniowie z państwa szkoły, uprawniony 

do wzięcia udziału w etapie, mogliby wypełnić test, 

   • zapewnienie opiekuna/osoby nadzorującej na czas przebiegu realizacji etapu, 

   • zapewnienie dostępu do Internetu oraz, w wypadku potrzeby, zapewnienie sprzętu 

komputerowego. 

     Realizację etapu rejonowego XXIV KWoW planujemy 29 września 2020 r. o godz. 

13.00. Aktualnie do udziału uprawnionych jest 214 uczniów z 86 szkół w Wielkopolsce,     

w tym także z Państwa placówki. Realizacja zadania w takiej formule, jest aktualnie 

jedynym bezpiecznym sposobem wyłonienia finalistów Konkursu, którzy przystąpią do 

ostatniego etapu wojewódzkiego 27 października br. Jednocześnie wsparcie                                

i zaangażowanie Dyrekcji szkoły, pozwoli na zachowanie wysokich standardów jakości 

przeprowadzenia eliminacji. 

Testy będą przygotowane na stronie internetowej Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski i zostaną uaktywnione w godzinie rozpoczęcia przebiegu etapu. Kwestie 

techniczne działania będą dostępne na stronie www.sgipw.wlkp.pl, a także wyjaśnione 

podczas spotkania informacyjnego, które przewidziane jest w formule wideokonferencji        

23 września br. o godz. 16.00. Uprzejmie prosimy  o przekazanie tej informacji opiekunom 

(nauczycielom) uczniów biorących udział w Konkursie. Do udziału w spotkaniu można 

zgłaszać się pod linkiem https://forms.gle/4Em8KB6tKst9aFgx7 

 

W wypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem SGiPW. 

 
                                               Z poważaniem 

 
                                                                                                 Jacek Gursz  
 
                                                                                    Przewodniczący  SGiPW 
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