
 

Załącznik do uchwały nr  415/2014 

Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej 

z dnia 28 lutego 2014 r. 

 

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

§ 1 

1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego jest Starosta Bialski. 

2. Uczestnikami Konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Bialski. 

3. Celem Konkursu jest:  

1) motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego,  

2) poszerzanie wiedzy oraz rozwijania kompetencji kluczowych,  

3) sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie opanowania języka 

niemieckiego na poziomie określonym w podstawie programowej dla szkół 

ponadgimnazjalnych,  

4) rozwijanie zainteresowań i zdolności językowych.  

§ 2 

1. Konkurs przygotowuje i przeprowadza Szkolna i Powiatowa Komisja Konkursowa.  

2. Konkursu przeprowadzany jest w dwóch etapach: 

1) I etap – szkolny,  

2) II etap – powiatowy, 

3. Terminy poszczególnych etapów Konkursu ustala Starosta Bialski, z zastrzeżeniem że 

etap szkolny odbywa się równocześnie we wszystkich szkołach prowadzonych przez 

Powiat Bialski. 

4. Konkurs przeprowadzają następujące organy: 

1) Komisje szkolne, powołane przez dyrektorów szkół z grona pedagogicznego; 

2) Powiatowa Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Bialskiego.  

5. W skład Komisji szkolnej z wchodzi nauczyciel języka niemieckiego. 

 

§ 3 

1. Powiatowa Komisja Konkursowa sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu na wszystkich etapach i w tym zakresie podejmuje wiążące decyzje.  



 

2. Do zadań Powiatowej Komisji Konkursowej należy przygotowanie organizacyjne 

i merytoryczne Konkursu Języka Niemieckiego, obejmujące następujące zadania:  

1) opracowanie testów do I i II etapu Konkursu Języka Niemieckiego oraz dokładnych 

kryteriów oceny (klucz do testu), 

2) powołanie komisji egzaminacyjnej etapu powiatowego Konkursu, 

3) prowadzenie korespondencji z dyrektorami szkół, które biorą udział w konkursie, 

w tym między innymi zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu 

powiatowego,  

4) przesłanie do szkół testu konkursowego oraz dokładnych kryteriów oceny testu (klucz 

do testu) w etapie I, 

5) przeprowadzenie II etapu konkursu,  

6) ogłoszenie wyników II etapu konkursu na stronie internetowej Starostwa 

Powiatowego w Białej Podlaskiej, 

7) opracowanie jednolitego wzoru zaświadczenia dla uczestników II etapu Konkursu,  

8) wydawanie zaświadczeń dla uczestników II etapu Konkursu,  

9) sporządzenie rejestru wydanych zaświadczeń, 

10) przygotowanie uroczystości rozdania nagród i dyplomów dla najlepszych uczestników 

Konkursu.  

3. Do zadań Szkolnej Komisji Konkursowej należy nadzór nad prawidłową realizacją 

I etapu Konkursu, a w szczególności: 

1) sporządzanie listy uczestników Konkursu i przesłanie do Powiatowej Komisji 

Konkursu zgłoszenia szkoły wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu, 

2) zawiadomienie uczestników Konkursu o miejscu i terminie poszczególnych etapów 

Konkursu, 

3) przygotowanie kopii testów w ilości odpowiadającej liczbie uczestników, 

4) sporządzenie protokołu z przebiegu szkolnego etapu Konkursu, 

5) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Konkursu. 

4. Uczestnik Konkursu winien posiadać na każdym etapie Konkursu aktualną legitymację 

szkolną.  

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez  

ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych oraz szkołę.  

6. Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikowanie 

niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników.  



 

§ 4 

1. Etap I Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: 

1) zrozumienie tekstu (zadania zamknięte),  

2) test gramatyczno – leksykalny (zadania zamknięte i otwarte),  

3) test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte).  

2. Etap szkolny Konkursu polega na rozwiązaniu testu przez uczestników Konkursu. 

3. Maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut. 

4. Rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja 

Szkolna może zdyskwalifikować uczestnika Konkursu na skutek stwierdzenia 

niesamodzielnej odpowiedzi. 

5. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby zdobytych punktów Komisja Szkolna podaje 

wyniki do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, wywieszając 

informację na tablicy ogłoszeń szkoły.  

6. O wynikach I etapu Konkursu Komisja Szkolna zawiadamia na piśmie dyrektora szkoły. 

7. Do etapu II Konkursu kwalifikują się 3 uczestnicy, którzy zdobyli największą liczbę 

punktów w etapie szkolnym. 

8. W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników Konkursu, do etapu 

II przechodzą wszyscy uczestnicy z taką samą ilością punktów. 

9. Z przeprowadzonego etapu konkursu Komisja Szkolna sporządza w dwóch 

egzemplarzach, protokół, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu, z których jeden przekazuje Komisji Powiatowej.  

10. Od decyzji Komisji Szkolnej przysługuje w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników 

(liczy się data stempla pocztowego) odwołanie (za pośrednictwem Komisji Szkolnej) do 

Przewodniczącego Komisji Powiatowej. Komisja Szkolna weryfikuje decyzję po 

zapoznaniu się z odwołaniem oraz wraz z pracą zawodnika i własną opinią przesyła je 

natychmiast do Komisji Powiatowej. Komisja Powiatowa może z własnej inicjatywy 

zweryfikować decyzję Komisji Szkolnej. 

§ 5 

1. Etap II Konkursu Języka Niemieckiego obejmuje następujące zadania: 

1) zrozumienie tekstu  (zadania zamknięte i otwarte), 

2) test gramatyczno – leksykalny (zadania zamknięte i otwarte), 

3) test z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych (zadania zamknięte i otwarte), 



 

4) wypowiedź pisemna (opis, notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pocztówka, e-mail, list).  

2. W eliminacjach powiatowych biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje 

Szkolne.  

3. Etap powiatowy Konkursu polega na rozwiązaniu testu przez uczestników Konkursu:  

4. Maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 60 minut. 

5. Rozwiązywanie testu odbywa się w warunkach kontrolowanej samodzielności. Komisja 

przeprowadzająca Konkurs może zdyskwalifikować uczestnika Konkursu na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi. 

6. Po sprawdzeniu testów i ustaleniu liczby punktów zdobytych przez poszczególnych 

uczestników, komisja egzaminacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki 

odczytując informację w obecności uczestników Konkursu.  

7. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyskał w etapie powiatowym największą 

liczbę punktów. Drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno uczniowie z  najwyższą liczbą 

punktów.  

8. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kilku uczestników Konkursu,  

o kolejności miejsc decyduje liczba punktów zdobyta za odpowiedź na dodatkowe 

pytanie przygotowane przez Komisję Powiatową Konkursu.  

9. Od decyzji Komisji Powiatowej uczestnikowi Konkursu przysługuje odwołanie do 

Przewodniczącego Komisji Powiatowej, w ciągu 30 minut od ogłoszenia ostatecznych 

wyników. Odwołania rozpatruje Komisja Powiatowa. 

10. Po otrzymaniu odwołania Komisja Powiatowa niezwłocznie weryfikuje swoją decyzję 

i wydaje opinię. 

11. Komisja Powiatowa sporządza protokół z II etapu Konkursu oraz listę laureatów, którą 

wywiesza na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej.  

12. Wyniki II etapu Konkursu Komisja Powiatowa umieszcza również na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 

§ 6 

1. Tytuł laureata Konkursu zostaje przyznany trzem uczniom, którzy na etapie powiatowym 

Konkursu uzyskali najwyższą liczbę punktów.  

2. Laureaci otrzymują od organizatora Konkursu dyplomy. 

3. Tytuł finalisty zostaje przyznany 10 najlepszym uczniom etapu powiatowego. 

4. Na życzenie uczniów może być wystawione zaświadczenie potwierdzające udział 

w Konkursie Języka Niemieckiego. 



 

5. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymać nagrody za udział w Konkursie. Nagrody fundują 

oraz decydują o ich ilości: 

1) dyrektor szkoły – w przypadku etapu szkolnego, 

2) starosta – w przypadku etapu powiatowego. 

6. Główną nagrodą w Konkursie Języka Niemieckiego jest bezpłatny czterodniowy pobyt 

krajoznawczy w Oranienburgu w Niemczech dla dwóch najlepszych uczestników 

Konkursu. 

7. Organizator Konkursu ponosi wszelkie koszty związane z podróżą i pobytem na miejscu. 

8. Zwycięzcy Konkursu wyrażają zgodę na utrwalenie i zapis cyfrowy pobytu 

w Oranienburgu oraz publikację w materiałach reklamujących i podsumowujących 

przebieg Konkursu Języka Niemieckiego.  

9. Laureaci nagrody przygotowują i przesyłają na adres organizatora Konkursu Języka 

Niemieckiego relację z pobytu na wyjeździe językowym w formie prezentacji 

multimedialnej lub w innej formie elektronicznej umożliwiającej prezentację na stronie 

internetowej organizatora Konkursu. 

10. Termin nadesłania prezentacji upływa po 15 dniach od momentu udziału w wyjeździe.  

11. Komisja Powiatowa nie ponosi odpowiedzialności za problemy powstałe w wyniku błędnie 

wprowadzonych danych w „karcie uczestnika”. 

12. Dokumentacja z realizacji każdego etapu Konkursu jest przechowywana przez właściwe 

organy co najmniej trzy lata. 

13. Niniejszy regulamin jest dostępny: 

1) w siedzibie organizatorów Konkursu, 

2) na stronie internetowej organizatora Konkursu. 

14. Starosta Bialski ma prawo zmiany niniejszych postanowień w czasie trwania Konkursu. 

15. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości poprzez: 

1) zamieszczenie na stronie internetowej organizatora Konkursu,  

2) powiadomienie Komisji Szkolnych, 

3) wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscach przeprowadzania poszczególnych 

etapów Konkursu przed ich rozpoczęciem. 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

 

............................................................... 
miejscowość,  data 

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

 

.............................................................................. 
nazwa i adres szkoły  

 

KOMISJA POWIATOWA 

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU  W KONKURSIE 

 

1. Komisja Szkolna zgłasza udział uczniów w Konkursie Języka Niemieckiego. 

2. W etapie szkolnym Konkursu udział zadeklarowało ............................. uczniów. 

3. Skład Komisji Szkolnej jest następujący: 

 

- ................................................................................. – przewodniczący, 

- ................................................................................. – członek,  

- ................................................................................. – członek. 

 

 

Podpis Przewodniczącego 

Szkolnej Komisji Konkursu 

Pieczęć szkoły Podpis i pieczątka  

dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
 

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

miejscowość,  data 

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

 

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

nazwa i adres szkoły  

 

 

KOMISJA POWIATOWA 

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU SZKOLNEGO KONKURSU 

 

1. W etapie szkolnym Konkursu wzięło udział ........................... uczniów. 

2. Komisja Szkolna zakwalifikowała do udziału w etapie powiatowym Konkursu 

następujących uczniów: 

 

Imię i nazwisko Adres domowy Numer telefonu 
Liczba 

punktów 
Klasa 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

Podpis Przewodniczącego 

Szkolnej Komisji Konkursu 

Pieczęć szkoły Podpis i pieczątka  

dyrektora szkoły 
 

 

 



 

Załącznik nr 3 

 

KARTA UCZESTNIKA 

KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

Etap powiatowy 

w roku szkolnym …………….. 

 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

 

Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

 

Adres domowy z kodem pocztowym ........................................................................................... 

 

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

 

Nr telefonu domowego ................................................................................................................. 

 

Nazwa i adres szkoły, do której uczęszczasz ............................................................................... 

 

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

 

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

 

Imię i nazwisko nauczyciela, który przygotowywał Cię do Konkursu (jeżeli przygotowywałeś 

 

się samodzielnie nic nie wpisuj) ................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 
      podpis uczestnika 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 4 
 

............................................................... 
miejscowość,  data 

 

 

............................................................................. 
pieczęć  starostwa 

 

 

STAROSTA BIALSKI 

TADEUSZ ŁAZOWSKI 

 

 

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU ETAPU POWIATOWEGO KONKURSU 

 

1. Do etapu powiatowego Konkursu zakwalifikowało się ........................... uczniów. 

2. Do udziału w etapie powiatowym Konkursu przystąpiło ……… uczniów. 

3. Komisja Powiatowa Konkursu w wyniku przeprowadzonego II etapu Konkursu ustaliła, 

że poszczególni uczniowie otrzymali następująca liczbę punktów i uzyskali tytuł: 

 

L.p. Imię i nazwisko 
Liczba 

punktów 
Nazwa i adres szkoły Tytuł 

1. 
 

 
  

 

2. 
 

 
  

 

3. 
 

 
  

 

4. 
 

 
  

 

5. 
 

 
  

 

6. 
 

 
  

 

7.    
 



 

8.    
 

9.    
 

10.    
 

 

5. Zwycięzcami Konkursu, a zarazem odbiorcami nagrody głównej zostali/ły uczeń/nica  

 

1) ………………………………………………….. , ………………………………………… 
nazwa szkoły       imię i nazwisko ucznia 

oraz 

 

2) ………………………………………………….. , ………………………………………… 
nazwa szkoły       imię i nazwisko ucznia 

 

 

Przewodniczący Komisji Powiatowej    Członkowie Komisji Powiatowej 

 


