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REGULAMIN 

IX  POWIATOWEGO KONKURSU  

JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 

„DEUTSCHMEISTER” 

 

 

1. Organizatorami  konkursu są:  Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu i  Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. 

 

2. Adresatem konkursu są uczniowie kl. I-III gimnazjum 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 III. 

 

5. Etapy konkursu: 

 

 etap szkolny  26.04.2017 r. (środa)  godz. 10.00, czas trwania – 60 minut; 

 etap powiatowy 18.05.2017 r. (czwartek) godz. 10.00, czas trwania – 60 minut.  

 

Miejsce konkursu – etap powiatowy: Gimnazjum Samorządowe nr 3 w Bolesławcu. 

 

6.  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; 

 po przeprowadzeniu etapu szkolnego i sprawdzeniu prac przez SKK przewodniczący 

komisji sporządza protokół z przebiegu konkursu i przesyła go do PCEiKK                 

w Bolesławcu do dnia 28.04.2017 r. 
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7. Zadania Powiatowej Komisji Konkursowej: 

 

 PKK powoływana jest przez dyrektora  PCEiKK w Bolesławcu i organizuje 

przebieg etapu powiatowego. Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu  ostatecznie 

zatwierdza wyniki prac PKK. PCEiKK w Bolesławcu przekazuje wyniki z etapu 

powiatowego do szkół w formie listy laureatów. Szczegółowe informacje zostaną 

zamieszczone na stronie www.pceikk.pl  

 

8. Zasady kwalifikacji do etapu powiatowego: 

 

 do etapu powiatowego może zostać zakwalifikowanych nie więcej niż 40 uczniów; 

 ostateczną liczbę uczestników etapu powiatowego zatwierdza PCEiKK                   

w Bolesławcu. 

 

9. 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.  

 

 

 

  Dyrekcja i Nauczyciele                                                       Dyrektor PCEiKK w Bolesławcu 

Gimnazjum Samorządowe nr 3        mgr Cezariusz Rudyk 

im. Jana Pawła II w Bolesławcu                        
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