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Etap rejonowy Konkursu o Zdrowiu „Higieja”
21.02.2022

Etap rejonowy Konkursu o Zdrowiu „Higieja” organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty odbędzie się zgodnie z harmonogramem w dniu 8 marca 2022 r. o godzinie 10.00. 
Konkurs trwa 90 minut.

Uczniowie  będą  wpuszczani  do  budynku  nie  wcześniej  niż  30  min  przed  rozpoczęciem
konkursu.  Wyjątek  stanowią  uczniowie  piszący  w Warszawie,  którzy  będą wpuszczani  od
godziny 9.00.

Jeżeli  istnieje uzasadniona potrzeba dostosowania warunków podczas konkursu dla ucznia
posiadającego stosowne zaświadczenie lub orzeczenie proszę o niezwłoczny kontakt mailowy z
koordynatorem konkursu (najpóźniej do dnia 28 lutego br.).

Kontakt do koordynatora: dominika.piorczynska@kuratorium.waw.pl

 

Poniżej  miejsca  przeprowadzania  eliminacji  dla  poszczególnych  rejonów  województwa
mazowieckiego (w razie wątpliwości w załączniku szczegółowy przydział miejsca do każdego
ucznia i szkoły):

Szkoły znajdujące się w: Miejsce przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu o
Zdrowiu „Higieja”

Warszawie oraz w powiatach:
legionowskim, wołomińskim,
mińskim, otwockim, piaseczyńskim,
pruszkowskim, warszawskim
zachodnim, nowodworskim

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36

Ciechanowie oraz w powiatach:
żuromińskim, mławskim, płońskim,
pułtuskim

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w
Ciechanowie
ul. Broniewskiego 1

Ostrołęce oraz w powiatach:
przasnyskim, makowskim,
wyszkowskim, ostrowskim

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego w Ostrołęce
ul. Henryka Sienkiewicza 15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
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Płocku oraz powiatach: sierpeckim,
gostynińskim

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mikołaja Kopernika
w Płocku
ul. Piasta Kołodzieja 7

Radomiu oraz w powiatach:
grójeckim, kozienickim,
białobrzeskim, przysuskim,
radomskim, zwoleńskim,
szydłowieckim, lipskim

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Polskich Noblistów w Radomiu
ul. 25 Czerwca 79

Siedlcach oraz w powiatach:
węgrowskim, sokołowskim,
siedleckim, łosickim, garwolińskim

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Siedlcach
ul. Pescantina 2

 

Do budynku szkoły mogą wejść jedynie uczestnicy konkursu (bez opiekunów, rodziców).

Na terenie budynku uczestnicy muszą przebywać w maseczkach, które mogą zdjąć wyłącznie
na czas pisania konkursu.
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