
REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO                      

W LICEUM OGÓLNOKSZTACĄCYM                                                       

IM. BRACI ŚNIADECKICH W ZGORZELCU 

 

1. Celem konkursu jest motywacja i popularyzacja nauki języka niemieckiego oraz kształcenie samodzielności 

wśród naszych uczniów. 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich. 

3. Organizatorem konkursu są nauczyciele języka niemieckiego, a koordynatorem jest p. Elżbieta Chmura-

Grzegorowska. 

4. Miejscem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu.  

5. Forma konkursu: pisemna. 

6. Tematem konkursu jest opowiadanie pod tytułem: 

                                                            ,, So ein Pechtag!”/ ,,So ein Glu”ckstag!” 

7. Szkolny konkurs odbędzie się w terminie dwutygodniowym: 27.09 - 11.10.2021 i będzie miał charakter 

dłuższej formy pisemnej /opowiadania/, którą chętni uczniowie będą wykonywać w ramach samokształcenia. 

8. Uczniowie zgłaszają swoje nazwiska do nauczycieli uczących do 4.10.2021, a prace składają w terminie  

do 11.10.2021. 

9. Prace składamy u nauczycieli uczących: p. Elżbieta Chmura-Grzegorowska, p. Aneta Błaszkiewicz,  

p. Agnieszka Hładyszewska, p. Piotr Nowak. 

10. Nauczyciele/ Jury sprawdzają prace w ciągu dwóch tygodni tj. do 25.10.2021, wyłaniają zwycięzców i ogłaszają 

wyniki na tablicy ogłoszeń na parterze szkoły, a najciekawsze opowiadania zostaną wywieszone obok. 

Najlepsza praca zostanie opublikowana na stronie szkoły (po uzyskaniu zgody zainteresowanych). 

11. Przewidziane są również upominki dla laureatów I, II i III miejsca oraz satysfakcja  z ciężko wykonanej pracy. 

12. Oceniane będą: 

a/ oryginalność historii, 

b/ leksyka, 

c/ struktury gramatyczne, 

d/ poprawność 

e/ forma opowiadania:  wstęp : czas, miejsce, bohaterowie 

rozwinięcie: treść, reakcje, emocje, atmosfera, dialogi spójne z tekstem 

zakończenie spójne z tekstem 

 

13. Długość opowiadania powinna liczyć nie mniej niż 350 i nie więcej niż 450 słów. 

14. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

15.  SPONSORZY KONKURSU: PEARSON, DYREKTOR SZKOŁY, RADA RODZICÓW. 

 

 

 

 



ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA 

W SZKOLNYM KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ........................................................................................................... 

                                                                         (imię i nazwisko)  

w szkolnym konkursie języka niemieckiego organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące im. Braci 

Śniadeckich w Zgorzelcu. 

 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach 

wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U. 2018, poz. 1000). 

 

 

 

 ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY  

 

 
1. Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka 

.......................................................................................................................................................................... 

                                                           (imię i nazwisko autora pacy) 

autora pracy w związku z jego udziałem w konkursie z języka niemieckiego w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu. 

 

 

 

……………………………………………    ……………………………………………………… 

                  Miejscowość i data                                                                                    Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 


