Regulamin Gminnego Konkursu
Wiedzy o Krajach Języków Obcych auczanych w Gimnazjum „WIKIG”

Część I – informacje ogólne
1.1. Organizatorem Gminnego Konkursu „WIKING” jest Gimnazjum im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Skórzewie.
1.2. Konkurs składa się z 2 etapów:
1) szkolnego,
2) gminnego.
1.3. Konkurs „WIKING” jest adresowany do wszystkich gimnazjalistów z terenu gminy
Dopiewo.
1.4. Udział uczniów w Konkursie jest dobrowolny. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do
etapu gminnego zobowiązani są posiadać oświadczenie, które znajduje się w załączniku.
1.5. Merytorycznie Konkurs „WIKING” obejmuje wiedzę dotyczącą krajów angielskiego,
francuskiego i niemieckiego obszaru językowego zawartą w podstawie programowej
kształcenia ogólnego z języków obcych oraz geografii i historii w gimnazjum. Ma formę testu
z zadaniami zamkniętymi w etapie szkolnym oraz z zadaniami zamkniętymi i otwartymi na
etapie gminnym.
1.6. Podczas trwania Konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w
żaden inny sposób jego przebiegu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie
porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań
dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i
środków łączności).
1.7. W przypadku naruszenia przez ucznia zasad regulaminu Konkursu, przerywa on swoją
pracę i opuszcza salę. Wydarzenie to należy odnotować w protokole.
1.8. Testy konkursowe przechowuje się do końca danego roku szkolnego i wtedy mija termin
odwołań.

1.9. Niniejszy Regulamin Gminnego Konkursu „WIKING” dostępny jest na stronie
internetowej skorzewo.edu.pl w zakładce dotyczącej konkursu.

Część II – etap szkolny
2.1. Etap szkolny Konkursu „WIKING” odbywa się w macierzystej szkole uczestników.
2.2. W etapie szkolnym uczestnicy rozwiązują test złożony z zadań zamkniętych, dotyczących
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Francji lub Niemiec.
Test dla uczniów, którzy uczą się języka francuskiego nie będzie zawierał pytań dotyczących
Niemiec, a dla tych, którzy uczą się języka niemieckiego – pytań dotyczących Francji.
2.3. Test zostanie przesłany do szkoły, gdzie osoba pełniąca rolę koordynatora konkursu
wykona odpowiednią ilość kopii.
2.4. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi maksymalnie 45 minut.
2.5. Na podstawie testu szkoły wyłonią do 10 pierwszych osób z najwyższą punktacją.
2.6. Z przebiegu etapu szkolnego sporządza się protokół (załącznik nr 1), który wraz z testami
należy przekazać do Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.

Część III – etap gminny
3.1. Etap gminny Konkursu „WIKING” odbywa się w terminie do 10 dni po etapie szkolnym
w Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Skórzewie.
3.2. W etapie gminnym bierze udział maksymalnie po 10 uczniów z każdej szkoły, którzy
uzyskali najwyższą punktację z etapu szkolnego i dostarczyli wypełnione oświadczenie
(załącznik nr 3).
3.3. Test na etapie gminnym składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Dotyczyć one będą
podstawowej wiedzy o pozostałych krajach, które wchodzą w skład obszaru danego języka
(np. Stany Zjednoczone, Kanada, Austria itd.)
3.4. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi maksymalnie 45 minut.
3.5. Wszyscy uczestnicy etapu gminnego otrzymują dyplomy, a ci z trzema najlepszymi
wynikami – nagrody rzeczowe.
3.6. Z przebiegu etapu gminnego sporządza się protokół (załącznik nr 2).

Protokół
Gminnego Konkursu
Wiedzy o Krajach Języków Obcych (auczanych w Gimnazjum – „WIKI(G”

Etap szkolny
I.

II.

Ilość uczniów biorących udział w etapie szkolnym Konkursu „WIKING”: ………………………...

Do etapu gminnego zakwalifikowani zostali uczniowie:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

III.

Imię i nazwisko

Ilość punktów

Uwagi o przebiegu etapu szkolnego Konkursu „WIKING”:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
(miejscowość, data)

……….…………………………………………
(podpis osoby przeprowadzającej konkurs)

Protokół
Gminnego Konkursu
Wiedzy o Krajach Języków Obcych (auczanych w Gimnazjum – „WIKI(G”

Etap gminny

I. Ilość uczniów biorących udział w etapie gminnym Konkursu „WIKING”: ……......................

II. Zwycięzcy Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Języków Obcych Nauczanych w
Gimnazjum „WIKING”:
L.p.

Imię i nazwisko

Nazwa szkoły

Ilość punktów

1.
2.
3.
4.
5.

III. Uwagi o przebiegu etapu gminnego Konkursu „WIKING”:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..
(miejscowość, data)

……….…………………………………………
(podpis osoby przeprowadzającej konkurs)

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

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

imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

miejscowość, data

.........................................................
adres rodziców (prawnych opiekunów)

Oświadczenie
W związku z udziałem w Gminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Języków Obcych
Nauczanych w Gimnazjum - „WIKING” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych na potrzeby Konkursu

syna/córki...................................................................................................................................
(imię/imiona i nazwisko dziecka)

urodzonego/urodzonej dnia ....................................... w...........................................................
(data urodzenia)

(miejsce urodzenia)

ucznia/uczennicy .........................................................................................................................
(dokładna nazwa szkoły)

Jednocześnie oświadczam, iż akceptuję postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu
„WIKING” (regulamin dostępny na stronie http://www.skorzewo.edu.pl w zakładce
dotyczącej konkursu).

...................................................................
(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. r 101, poz. 926,
ze zmianami).

