REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO
„Mach dein Perfekt perfekt!”
§ 1. Organizator Konkursu
1. Organizatorem SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „Mach dein Perfekt perfekt!”
jest Zespół Szkół Nr 3 w Sanoku.
§ 2. Termin i miejsce Konkursu
1.Konkurs odbędzie się 29 maja 2020 roku.
2.Zastrzega się możliwość zmiany terminu Konkursu z przyczyn niezależnych od organizatora.
3. Miejsce Konkursu: ZS3 w Sanoku.
§ 3. Cele Konkursu
Głównym celem Konkursu jest:
1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego.
2. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i
rozwijania umiejętności językowych.
3. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia stopnia opanowania struktur leksykalno-gramatycznych
w rywalizacji z uczniami innych zespołów klasowych.
4. Rozwijanie uzdolnień uczniów.
5. Podniesienie samooceny uczniów.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń z klas I-III w ZS3 w Sanoku, który zgłosi się do Konkursu w terminie
do 27 marca 2020 r. oraz wykona zadania przygotowane przez swojego nauczyciela języka niemieckiego.
2. Nie ustala się limitu uczniów reprezentujących poszczególne zespoły klasowe.
3. Lista uczniów zgłoszonych do konkursu zostanie podana na stronie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń co najmniej dwa
dni przed terminem Konkursu.
§ 5. Forma i zakres Konkursu
1. Test konkursowy składa się z zadań sprawdzających wyłącznie stopień opanowania struktury
gramatycznej czasu przeszłego Perfekt zawartej w programie nauczania szkoły ponadgimnazjalnej.
§ 6. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.
§ 7. Przebieg konkursu.
1. Konkurs składa się wyłącznie z jednego etapu.
2. Konkurs trwa 45 minut.
3. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów identycznej liczby punktów, następuje
dogrywka w formie dodatkowego zadania pisemnego.
4. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu przejmuje Komisja Konkursowa.
§ 8. Nagrody
1. Uczniowie, którzy uzyskali pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w Konkursie uzyskują następujące
nagrody:
a) dyplom
b) nagrodę rzeczową
c) podwyższoną ocenę z języka niemieckiego
2.Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują cząstkowe oceny celujące za udział w Konkursie
§9. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim
warunki uczestnictwa.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.
4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos
ma Komisja Konkursowa.
5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany
zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie
internetowej Zespołu.

