VII KONKURSU WIEDZY

O

MNIEJSZOSCI NIEMIECKIEJ

dla uczniów szkół gimnazjalnych
oraz klas IV-VI szkół podstawowych
województwa opolskiego

REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

OrganizŃorzy;

o
o
.
il.

Cele Konkursu:

o
o
.
o
o
o
m.

popularyzacja wiedzy o MniejszościNiemieckiej i naszyrn regionie oraz
o dziedzictwie kulturowym
popularyzacj a wybitnych Niernców woj ewó dztw a opolskiego
łamanie stereotypów i wychowywanie w tolerancji
aktywizacjarńodzieży do samodzielnego zdobywaniawiedzy
intęgrowanie rńodzieży szk6ł gimnazjalnych województwa opolskiego
z języ|<tem niemieckim
kształcenie ptzyszłych liderów MniejszościNiemieckiej

Uczestnicy Konkursu:

o
tV.

Towarzystwo społeczno-kulturalne Niemców na Śląsku opolskim
Poseł na Sejm RP Ryszard Galla
związęk Niemieckich stowarzyszeń społeczno-kulturalnych w polsce

uczniowie szkół gsmnaĄalnych oraz uczniowie klas

tv-vl

szkół podstawowych

województwa opolskiego, w których nau;cza się języka niemieckiego.

Etapy Konkursu:

1. Etap szkolny eliminacje szkolne - przeptowadzone przez Szkolną Komisję

2.

V.
VI.
VII.

Konkursową, powołaną przęz Dyrektora Szkoły (w tym m.in. jednęgo rravczyciela
języka niemieckiego)
Etap wojewódzki - prze,prowadzony przez Komisję Konkursową powołaną przez
Or ganizator a na p oziomi e woj ewó dzkim

Zakres materiału uwzględnionego w Konkursie przedstawiono w
regulaminu.

zńączńlłl do niniejszego

Konkurs odbywa się w języku polskim.

Konkurs jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz T owarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

ETAP SZKOLNY
I.

W Konkursie uczestnicząuczniowie gimnazjów oraz klas IV-VI szkół podstawowych, które
przesłńy zg!.oszenie potwierdzające chęó wzięcia :udziŃu (wzor nr 1) w terminie do dnia
3 lutego 2017 roku na adres Biura Poselskiego Posła Ryszarda Galli (u1. M. Konopnickiej
6,45-004 Opole).

il.

Dyrekcja Szkoły, której uczniowie zgłosili ńęć udziału w KoŃursie, powofuje Szkolną
Komisję Konkursową.

III.

IV.

V.

Eliminacje szkolne odbywają się równocześnie we wszystkich gimnazjach w dniu
6 marca 2017 roku o godzinie 10:30, a w szkołach podstawowych w dniu 7 marca 2017
roku o godz.10:30. Czas na udzielenie odpowiedzi wlmosi 30 minut.

Etap Szkolny Konkursu polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań

testorvych
przygotowanych przez Orgarizatora Konkursu w języku polskim. Pytania znajdować się
będą w zalakowanej kopercie, ŁJórą otworzy przedstawiciel Komisji Szkolnej w chwili
rozpoczęcia Konkursu, w obecnościjego uczestników. Pytania te dotrą drogą listowną do
Dyrekcji zainteresowanych szkół do 28 lutego 2017 roku.

Szkolna Komisja Konkursow
samodzielnośó odpowiędzi.

a

zapewnia uczestnikom Konkursu warunki umożliwiające

VI.

Za kużdą prawidłową odpowiedż lczęstńk otrąrmuje 1 punkt, za odpowiedź błędną - 0
punktów.

VII.

Do etapu Wojewódzkiego kwalifikuje się dwóch uczniów, którzy uzyskali największą
Iiczbę punktów.

VIII.

W przypadku, kiedy równorzędny wyruk dąący I lub II miejsce uzyskuje więcej niż jeden
uczeń, przewidziarla jest dogrywka składająca się z pięciu pytań o charakterze zatówno
otwartym, jak i zamkniętym. Pytania te zostaną dołączone do przesyłki,
która dotrze do szkół najpóźniej 28 lutego 2017 roku. Szkolna Komisja Konkursowa po
sprawdzeniu wpików dogrywki powinna wyłonić laureata, który przeńodzi do etapu
wojewódzkiego.

IX.

Po

zakończenłu Konkursu, Szkolna Komisja Konkursowa oglasza listę uczniów
zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego. Komisja sporządza protokół eliminacji
szkolnych (wzór nr 3) oruz wypełnia Karty uczestników eliminacji wojewódzkich (wzór nr
4), które należy przesŁać do Organizatora na adres Biura Poselskiego Posła Ryszarda Galli
(u1. M. Konopnickiej 6,45-004 Opole) w terminie óo 17 marca 2017 roku.

FINAŁ WOJEWÓDZKI
Warunkiem uczestnictwa szkoły w etapie wojewódzkim Konkursu jest wyłonienie przez
szkołę 2 osób, które przystąpią do finału wojewódzkiego.

il.

Wojewódzki etap odbywa się w dniu 3 kwietnia 2017 roku o godz. 10:30 w Publicznym
Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komprachcicach (u1. Szkolna 18,
46-070 Komprachcice).

III.

Etap Wojewódzki Konkursu polega na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytń testowych
przygotowanych przez Organizatora Konkursu w języku polskim. Czas na udzielenie
odpowiedzi wynosi 30 minut.

IV.
V.

Wojewódzka Komisja Konkursowa zapewnia uczestnikom warunki umożliwiające
samodzielno śó odpow iedzi.

Zakużdą prawidłową odpowiedź aczestnik otrz5rmuje 1 punkt, za odpowiedźbłędnąpunktów.

0

\Ą. Po

zakończeniu etapu Wojewódzkiego Organtzator i powołafia przez niego Komisja
Konkursowa sumuje punkty i ogłaszakońcowy wynik Konkursu.

NAGRoDY

I.

Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody dla pięciu rwycięzców indywidualnych
w każdej kategorii szkół oraz trzech najlęszych reprezeriacji gimnazjów i trzęch

najlepszych reprezentacji szkół podstawowych.

il.

Dla najlepszych uczestników przewidziano atrakcyjny wyjazd edukacyjny do Niemiec lub
Aushii oraz dyplomy.

ilI.

Nagrodami dlatrzęńnajlepszych zwycięskich szkół w każdej kategorii są okolicznościowe
puchary.

TERMINARZ KONKURSU WIEDZY O MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ

o
o
o
o

Termin zgłaszania uczestników Konkursu - do 3 lutego 2017 r.
Eliminacje szkolne:
6 marca 2017 r. o godz. 10:30 (gimnazja),
7 marca2017 r. o godz. 10:30 (szkoĘ podstawowe)
Termin powiadomienia Organuatora o wynikach - do 17 marca2017 r.
Finał wojewódzki - 3 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I.
il.

Niniejszy Regulamin jest jedynyrn dokumentem określającym zasady przeprowadzęńa
Konkursu.

W sytuacjach nieobjętych niniejsąrm regulaminem rozstrzyga Orgarlizator Konkursu.

Wszystkie informacje na temat Konkursu Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, w tyn listy
finalistów oraz uczńów wyróznionych i nagrodzonych będą na bieżąco zatrtieszczaie na stronie
internetowej: www.ryszard-galla.p1 oraz na Facebooku htĘ§://www.facebook.com/GallaR}rszard

