Regulamin I Konkursu z Języka Niemieckiego „Czasowniki
nieregularne – Perfekt/Präteritum” w roku szkolnym
2020/2021
I. WSTĘP
1.Konkurs „Czasowniki nieregularne” (dalej zwany konkursem) adresowany jest do uczniów
klasy IV - VIII szkoły podstawowej.
3. Organizatorem i siedzibą Konkursu jest Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 im.
Władysława Grabskiego, ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
e-mail: katarzyna_bodych@o2.pl
www.sto4.edu.pl
4. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisje etapowe.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych
osobowych oraz publikację ich na stronie internetowej organizatora.
II. CELE KONKURSU
1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i podnoszenie jakości nauczania.
2. Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec
języka obcego.
3. Integracja uczniów różnych szkół województwa mazowieckiego.
III. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs organizuje i przeprowadza szkoła wymieniona w punkcie I.
2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają do 13 marca drogą elektroniczną na poniższy
adresy mailowy: katarzyna_bodych@o2.pl
3. Konkurs składa się z 2 etapów:
a) I etap konkursu – szkolny odbędzie się 15 marca 2021.
b) II etap konkursu - wojewódzki odbędzie się 26 kwietnia 2021.
Godzina rozpoczęcia konkursu zostanie podana przez organizatorów w późniejszym terminie.
4. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej na wszystkich etapach.
5. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej
80% punktów.
6. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli
co najmniej 80% punktów.
7. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.
IV. ORGANIZACJA I ETAPU – SZKOLNEGO – 13 marca 2021r.
1. Etap szkolny organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, składająca się
z dwóch nauczycieli, która sprawdza i ocenia test. Komisję powołuje Dyrektor Szkoły.
2. Test składa się z 30 zdań do uzupełnienia właściwymi formami czasownika.
3. Szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w Konkursie, otrzymują test drogą elektroniczną
wraz z kluczem.
5. Czas trwania I etapu konkursu: 30 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
7. Każdą pracę sprawdza i ocenia Szkolna Komisja Konkursu Gramatycznego.

8. Protokół z uzyskaną przez zakwalifikowanych do II etapu uczniów ilością punktów należy
przesłać drogą elektroniczną do organizatora Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do 20
marca 2021r.
9. Protokół przysłany po terminie nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
kwalifikującym uczniów do II etapu konkursu.
10. Członkowie Komisji II Etapu Konkursu potwierdzają kwalifikację uczniów do II etapu
konkursu i powiadamiają szkoły drogą elektroniczną do 30 marca 2021.
11. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej
80% punktów.
12. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu
w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia wyników przez Szkolną Komisję Konkursu .
13. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Szkolnej Komisji
Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z pracą swojego dziecka.
14. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.
15. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
16. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do
Szkolnej Komisji Konkursu uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych
uczniowi.
17. Szkolna Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.
V. ORGANIZACJA II ETAPU – WOJEWÓDZKIEGO – 26 kwietnia 2021r.
1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu.
2. Komisję konkursową powołuje Dyrektor Szkoły przeprowadzającej II etap konkursu.
3. Komisje konkursowe zawiadamiają szkoły biorące udział w konkursie drogą elektroniczną
o zakwalifikowaniu uczniów do II etapu konkursu do 30 marca 2021r.
4. Test składa się z 30 zdań do uzupełnienia właściwymi formami czasownika.
5. Czas trwania II etapu konkursu: 30 minut.
6. Praca nie może być pisana ołówkiem, nie wolno używać korektora.
7. Każdą pracę sprawdza i ocenia Komisja II Etapu Konkursu.
9. Członkowie komisji ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA publikują wyniki na
stronie internetowej organizatora do 20 maja 2020r.
10. Tytuł LAUREATA Konkursu uzyskują uczniowie, którzy w II etapie konkursu zdobyli
co najmniej 80% punktów.
11. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu w ciągu 2 dni
od dnia ogłoszenia wyników.
12. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji II Etapu
Konkursu z prośbą o możliwość zapoznania się z testem.
13. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
14. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II Etapu Konkursu.
15. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
16. W ciągu następnego dnia rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do
Komisji II Etapu Konkursu poddając w wątpliwość ilość punktów przyznanych uczniowi.
17. Komisja II Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 2 dni odpowiada na podanie w formie
pisemnej.

VI. NAGRODY
Laureaci Konkursu otrzymują dyplomy potwierdzające udział w Konkursie z Języka
Niemieckiego.
Dyplomy do odbioru będą w sekretariacie szkoły organizującej konkurs po 10 czerwca
2021r.
Uczniowie otrzymają obowiązującą tabelę czasowników nieregularnych.

