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Regulamin

ORGANIZATOR KONKURSU
§ 1.
1. Organizatorem V Konkursu Ortografii Języka Niemieckiego jest Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Kleosinie.
2. Opiekę

merytoryczną

nad

konkursem

sprawuje

Centrum

Edukacji

Nauczycieli

w

Białymstoku.

CELE KONKURSU
§ 2.


Rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim.



Doskonalenie umiejętności językowych w zakresie

pisowni w języku niemieckim na

poziomie A1, A2, B1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego


Sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu w języku niemieckim



Kształtowanie świadomości językowej



Integracja i aktywizacja młodzieży gimnazjalnej województwa podlaskiego.



Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

ZAKRES I TEMATYKA KONKURSU
§ 3.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum województwa podlaskiego.
2. Zakres dotyczy reguł ortografii języka niemieckiego na podstawie Duden – Die deutsche
Rechtschreibung, wydanie aktualne.
3. Tematykę konkursu zawiera podstawa programowa przedmiotu język obcy nowożytny III
etapu edukacyjnego: gimnazjum poziom III.0 – dla początkujących oraz III.1 – na
podbudowie
szczegółowe.

wymagań

dla

II

etapu

edukacyjnego,

treści nauczania

–

wymagania

ORGANIZACJA KONKURSU
§ 4.
1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) Etap szkolny – czas trwania: 60 min, dyrektor szkoły przystępującej do udziału w
konkursie, powołuje komisję konkursową, która przygotowuje i przeprowadza
szkolne (opracowuje samodzielnie własne dyktando eliminacyjne

eliminacje

lub korzysta z dyktanda

przygotowanego przez organizatora konkursu) i typuje do następnego etapu 3 uczniów, którzy
otrzymali najlepsze wyniki w szkole: „Szkolnych Mistrzów Ortografii Niemieckiej”.
Jeżeli więcej niż trzech uczniów otrzymało najwyższe wyniki, to nauczyciele przeprowadzają
dogrywkę, tak by wytypować trzech uczniów.
b) Etap finałowy– czas trwania: 60 min, przygotowuje i przeprowadza komisja konkursowa
powołana przez organizatora w szkole Podstawowej im .Jana Pawła II w Kleosinie. W etapie
finałowym biorą udział „Szkolni Mistrzowie Ortografii Niemieckiej”.

PRZEBIEG KONKURSU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
§ 5.
1. Etap szkolny – szkoły biorące udział w konkursie przeprowadzają eliminacje szkolne do dnia
07.03.2018 r. na podstawie przesłanego przez organizatora dyktanda eliminacyjnego lub
własnego dyktanda.
2. „Szkolnych Mistrzów Ortografii Niemieckiej” należy zgłosić do etapu finałowego do
dnia 09.03.2018 r. Zgłoszenie do udziału należy przesłać pocztą (decyduje data stempla
pocztowego), faxem lub dostarczyć osobiście (ZAŁ. Nr.1)
na adres szkoły:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Zambrowska 20
16-001 Kleosin
z dopiskiem: „ V Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego”
3. Etap finałowy odbędzie się

16.03.2018 r. o godzinie 11.00 w Szkole Podstawowej im.

Jana Pawła II w Kleosinie ul. Zambrowska 20.
4. Lista Mistrzów i Wicemistrzów zostanie ogłoszona na stronie internetowej organizatora
20.03.2018 r.

5. Uczestnicy etapu

finałowego piszą dyktando przygotowane przez komisję powołaną przez

organizatorów, które polega na uzupełnieniu

50

wyrazów w tekście niemieckim. Treść

dyktanda czytana jest trzykrotnie przez lektora. Po raz drugi tekst czytany jest wolno i z
przerwami.
6. Podczas pisania tekstu nie wolno korzystać z żadnych pomocy, ani porozumiewać się z
innymi uczestnikami.
7. Nie dopuszcza się pisania tekstu drukowanymi literami.
8. Wszelkie wątpliwości związane z pisownią zostaną rozstrzygnięte na podstawie słownika
ortograficznego języka niemieckiego - „Duden – Die deutsche Rechtschreibung”

wydanie

aktualne.
9. Kryteria oceny


Na początku etapu każdy uczestnik otrzymuje 50 punktów.



Za błędnie napisany lub opuszczony wyraz odejmuje się 1 punkt bez względu na liczbę
błędów popełnionych w tym wyrazie.



W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez najlepszych uczestników o
kolejności decydować będzie liczba błędów popełnionych w poszczególnych wyrazach.



Nieczytelny lub niejednoznaczny zapis będzie rozstrzygany na niekorzyść ucznia.
TRYB ODWOŁAWCZY
§ 6.

1. Uczestnicy oraz ich opiekunowie i rodzice maja prawo wglądu do ocenionych prac, bez
możliwości ich kopiowania w czasie 3 dni od ogłoszenia wyników w miejscu i w godzinach
określonych przez przewodniczących komisji konkursowych poszczególnych etapów.
2. Zastrzeżenia w zakresie sposobu oceniania prac składa się w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników danego etapu do przewodniczącego komisji konkursowej.
3. Decyzja przewodniczącego jest ostateczna.
4. Zastrzeżenia wniesione z naruszeniem terminu nie będą rozpatrywane.
5. Ostateczne decyzje w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga przewodniczący komisji.

NAGRODY
§ 7.
1. Osoby, które uzyskają w etapie finałowym największą liczbę punktów zostaną uhonorowane
tytułami:


Mistrzyni/Mistrza Ortografii Niemieckiej,



I Wicemistrzyni/Wicemistrza Ortografii Niemieckiej,



II Wicemistrzyni/Wicemistrza Ortografii Niemieckiej,



III Wicemistrzyni/Wicemistrza Ortografii Niemieckiej.

2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy pamiątkowe potwierdzające ich udział w konkursie.
W miarę dostępnych środków mistrzowie oraz wicemistrzowie mogą otrzymać pamiątkowe
nagrody rzeczowe.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień regulaminu.
2. Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.
3. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (Internet, prasa, ulotki, inne) listy
uczestników konkursu.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i
wizerunku w materiałach informacyjnych o konkursie oraz w kampaniach, przedsięwzięciach
i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych związanych z konkursem.
5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
Konkursu, Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym oraz Kuratorium Oświaty w Białymstoku
zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
6. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie
Organizator.
7. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
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Przewodnicząca: Anna Łuczko-Piela
Członkowie: Justyna Chociej, Barbara Kondzior

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im .Jana Pawła II w Kleosinie
ul. Zambrowska 20
16-001 Kleosin
tel/fax 85 663 21 63
Wszelkie informacje na temat

konkursu uzyskać można na stronie internetowej Szkoły

Podstawowej w Kleosinie (http://www.zs.kleosin.pl)

ZAŁĄCZNIK NR 1
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA V Konkurs Ortografii Języka Niemieckiego
Po zapoznaniu się z regulaminem zgłaszam do udziału w etapie finałowym: (wypełnić
drukowanymi literami)
1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................
2. Klasa ........................................................................................................................................
3. Nazwa i adres szkoły ...............................................................................................................
…………………………………………………………………….…………………………..…
………………………………………………………………..………………………………….
4. Imię i nazwisko opiekuna uczestnika ……………………………………………………..….
......................................................................................................................................................
5. Telefon do szkoły .....................................................................................................................
6. Telefon opiekuna .....................................................................................................................

................................................
miejscowość i data

..……………………………………
pieczęć i podpis Dyrektora szkoły

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
promocyjnych SP im. Jana Pawła II w Kleosinie, Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Urzędu Gminy w
Juchnowcu Kościelnym. (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z
póz. zm.).

…………………..

….…………………………

miejscowość i data

Podpis uczestnika konkursu

…………………………………………………..
Podpis rodziców uczestnika konkursu

PROGRAM

V Konkursu Ortografii Języka Niemieckiego
16.03.2018 r.
10.45 – 11.00 potwierdzenie przybycia uczestników etapu finałowego
11.00 – powitanie uczestników i opiekunów
11.10 - rozpoczęcie konkursu
-trzykrotne odczytanie tekstu w języku niemieckim
12.10 – zakończenie konkursu
12.30 - sprawdzanie prac konkursowych przez komisję, wyłonienie mistrzów i wicemistrzów
13.00-14 .00 ogłoszenie wyników, rozdanie pamiątkowych dyplomów i wręczenie nagród
20.03. 2018 r. - ogłoszenie listy mistrzów i wicemistrzów na stronie internetowej organizatora
konkursu.

