POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WOŁOWIE
ul. Tadeusza Kościuszki 27, 56-100 Wołów
tel./fax ( 0 71) 389 21 00 e- mail : wpodn@wolowpce.pl www .wolowpce.pl

Wołów, dnia 29.04. 2020 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele placówek oświatowych
powiatu wołowskiego

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
w Wołowie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Powstańców Śląskich
w Wołowie z okazji przyjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie
ustanowienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich – organizuje konkurs wiedzy dla
uczniów szkół powiatu wołowskiego pn.

Powstania Śląskie w obronie polskości
Koordynatorzy szkolni przesłali nam dużo wcześniej listę uczestników tego konkursu.
W związku z obecną sytuacją – szkolną, wynikłą z pandemią koronowirusa, proponujemy
Państwu i Dzieciom przeprowadzić test online w dniu 06 maja 2020 r. w godzinach od
16.00 do 17.30 w następujący sposób:

INSTRUKCJA
1.

Doradca metodyczny – Danuta Haller prześle dnia 06.05.2020 o godzinie 16.00
na prywatnego maila koordynatorom szkolnym (nauczycielom, którzy zgłosili
uczniów do konkursu) zestaw pytań konkursowych.

2.

Koordynator szkolny prześle tego samego dnia - 06.05.2020 r. o godz. 16.15
każdemu uczestnikowi konkursu na komunikator(za pomocą którego komunikuje
się ze swoim uczniem pracując online) zestaw pytań konkursowych.

3. Uczeń ma 60 minut na napisanie testu (w godzinach 16.20 – 17.20). Po tym

czasie natychmiast odsyła go do swojego nauczyciela – szkolnego koordynatora.
4.

Szkolny koordynator odsyła w dniu 06.05.2020 r. o godz. 17.30 wypełniony
przez ucznia test (zaraz po otrzymaniu go od ucznia) na pocztę doradcy
metodycznego Danuty Haller: dazia@onet.eu

5. Prace zostaną zarejestrowane i sprawdzone przez komisję dn.07.05.2020 r.(P.

Feliszek, T.Jaros, A. Chodorowska, K. Dziarska, D. Haller).

6.

Protokół konkursu zostanie umieszczony dn.08.05.2020 r. na stronie PCE i PPP
w Wołowie.

Miejsce konkursu: konkurs online
Termin: 06 maja 2020 r. 0 godz. 16.00 do 17.30
Adresaci: kategoria I: uczniowie kl. VII - VIII szkoły podstawowej
kategoria II: uczniowie szkoły ponadpodstawowej

Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do konkursu!
Z pozdrowieniami i podziękowaniem za współpracę .

Doradca metodyczny
nauczania j. polskiego
mgr Danuta Haller

Dyrektor SP nr 1 w Wołowie
mgr Urszula Wojtyła

Dyrektor PCE i PPP w Wołowie
mgr Krystyna Adaśko

