
 
 
 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700  Bolesławiec  

tel./fax 75-735-18-64, tel. kom. 696-086-930 
www.pceikk.pl        e-mail: pceikk@op.pl 

REGULAMIN 

 

XII Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego 

dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej 

 

 
1. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu i Powiatowe Centrum 

Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 

2. Adresatem konkursu są uczniowie kl. VII i VIII szkoły podstawowej powiatu bolesławieckiego 

pragnący sprawdzić swoje wiadomości z zakresu zagadnień leksykalno – gramatycznych            

z języka niemieckiego. 

 

3. Cele konkursu: 

 Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz mobilizacja do samodzielnej, 

systematycznej pracy. 

 Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży. 

 Wzbogacenie znajomości języka zarówno ojczystego, jak i obcego. 

 Zainteresowanie uczniów kulturą niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy 

w tym zakresie. 

 Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka. 

 Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli. 

 

4. Zakres tematyczny: 

 Etap szkolny oraz etap powiatowy: zagadnienia zawarte w podstawie programowej               

dla etapu II. 

 

5. Etapy konkursu: 

 Etap szkolny – 17.03.2020 r. (wtorek), godz. 10:00, czas trwania  – 60 minut. 

 Etap powiatowy – 13.05.2020 r. (środa), godz. 10:00, czas trwania  – 90 minut. 

Miejsce konkursu – etap powiatowy: informacja zostanie podana w terminie późniejszym. 

 

6. Uczestnictwo w konkursie: 

Dyrektor szkoły odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na 

przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do zebrania 

i przechowywania oświadczeń rodziców o treści zawartej w załączniku do niniejszego regulaminu. 

 

7. Zadania Szkolnej Komisji Konkursowej: 

 SKK powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli pracujących w danej placówce. Prosimy, 

aby SKK składała się z minimum 2 nauczycieli, w tym nauczyciela języka niemieckiego. 

 SKK organizuje przebieg konkursu na etapie szkolnym. 

 13 marca 2020 r. PCEiKK w Bolesławcu przesyła na adres e-mail Szkoły matrycę testu 

konkursowego. W dniu poprzedzającym konkurs, zgodnie z terminarzem SKK powiela 

otrzymany zestaw zadań w ilości odpowiadającej liczbie uczestników etapu szkolnego. 

Następnie pakuje, pieczętuje i zabezpiecza przygotowane zestawy zadań. Przed 

przystąpieniem do pisania uczestnicy sprawdzają, czy zestawy zadań konkursowych              

są w stanie nienaruszonym. 
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 Po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac przez SKK, przewodniczący komisji 

sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go do PCEiKK w Bolesławcu                 

do 31 marca 2020 r. 

 

8. Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej: 

 PKK jest powoływana przez dyrektora PCEiKK w Bolesławcu.   

 PKK dokonuje kwalifikacji do etapu powiatowego, organizuje jego przebieg oraz informuje 

szkoły o wynikach konkursu na stronie http://www.pceikk.pl/konkursy.html 

 

9. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego: 

 Do etapu powiatowego może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 30 uczniów. 

 Do etapu powiatowego może być zakwalifikowany reprezentant szkoły z największą liczbą 

punktów o ile osiągnie co najmniej 50% wymaganych punktów oraz uczniowie                        

z najwyższymi wynikami. 

 Ostateczną liczbę uczestników etapu powiatowego zatwierdza dyrektor PCEiKK                   

w Bolesławcu. 

 

10. Laureaci etapu powiatowego, nagrody. 

Tytuł laureata konkursu otrzymują osoby, które na etapie powiatowym zajęły pierwszych 10 miejsc. 

Laureaci eliminacji powiatowych zostaną uhonorowani dyplomami i nagrodami zgodnie                     

z Ramowym Regulaminem Konkursów. 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2         Powiatowe Centrum Edukacji  

       w Bolesławcu       i Kształcenia Kadr w Bolesławcu  

     ul. Słowackiego 2                ul. Tyrankiewiczów 11  

   59–700 Bolesławiec                59–700 Bolesławiec  

    tel./fax 756121334                                     tel./fax 75 735 18 64 
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Załącznik do regulaminu konkursu 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ………………………..…………… 

dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Powiatowego Centrum Edukacji  i Kształcenia Kadr 

w Bolesławcu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych                

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnym 

rozporządzeniem o ochronie danych osobowych). 

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)               (miejscowość, data) 

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie osiągnięć oraz wizerunku mojego dziecka: …………………………………     

w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez PCEiKK w mediach oraz na stronie internetowej, 

profilach internetowych zarządzanych przez PCEiKK (Facebook) w celu informacji i promocji. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
 (czytelny podpis rodzica/opiekuna)               (miejscowość, data) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
 

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest: Powiatowe Centrum Edukacji                  

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec. 

2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu jest 

Mariusz Mendocha (e-mail: iod1@powiatboleslawiecki.pl,  tel. 75 612 17 95) 

3. Dane Pani/Pana dziecka osobowe przetwarzane będą przez Powiatowe Centrum Edukacji                     

i Kształcenia Kadr w Bolesławcu w celu realizacji ustawowych zadań na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c, 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 

podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,                         

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

 

…………………………………      …………………………. 
          (podpis)                 (miejscowość, data) 


