Regulamin
Wojewódzkiego Konkursu
Pragmatyki Języka Niemieckiego
w roku szkolnym 2021/2022

I. WSTĘP
1.Konkurs „Wojewódzki Konkurs Pragmatyki Języka Niemieckiego” (zwany dalej konkursem) adresowany jest do
uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej.
3. Organizatorem i siedzibą Konkursu jest Szkoła Języków Obcych Elephant sp. z o.o.,
ul. Malownicza 8, 05-552 Wola Mrokowska, e-mail: konkursy@elephant.edu.pl, www.elephant.edu.pl
4. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisje etapowe.
5. Uczestnik przystępujący do konkursu zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz publikowanie
ich na stronie internetowej organizatora.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

II. CELE KONKURSU
1. Motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego i podnoszenie jakości nauczania.
2. Rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języka obcego.
3. Rozwijanie wrażliwości na poprawność językową.
4. Integracja uczniów różnych szkół z województwa mazowieckiego.

III.ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs organizuje i przeprowadza szkoła wymieniona w punkcie I.
2. Zgłoszenie uczestnictwa szkoły przesyłają w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2021 drogą elektroniczną
na poniższy adresy mailowy: konkursy@elephant.edu.pl Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane.
3. Konkurs składa się z 2 etapów:
a) I etap konkursu – odbędzie się 18.01.2022 o godz. 16:00 na platformie Testportal
b) II etap konkursu - wojewódzki odbędzie się 01.03.2022 o godz. 16:00 na platformie Testportal
c) data ani godzina nie podlegają zmianie
d) organizator konkursu nie odpowiada za jakość połączenia oraz usterki techniczne
e) do danego konkursu wolno się zalogować tylko raz. W przypadku próby ponownego zalogowania do konkursu,
uczestnik jest automatycznie dyskwalifikowany w tym oraz pozostałych konkursach organizowanych przez Szkołę
Języków Obcych Elephant.
4. Konkurs przeprowadzany jest w formie on-line na wszystkich etapach.
5. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 80% punktów.
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6. Tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu Pragmatyki Języka Niemieckiego uzyskują uczniowie, którzy w II
etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
7. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów poszczególnych etapów.

IV. ORGANIZACJA I ETAPU
1. Etap pierwszy organizuje i przeprowadza organizator Konkursu, który powołuje Komisję konkursową, składającą
się z co najmniej 2 nauczycieli.
2. Konkurs przeprowadzany jest w formie on-line i składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony 18.01.2022 o godz. 16:00.
4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja I Etapu Konkursu.
5. Członkowie komisji ustalają listę uczniów zakwalifikowanych do etapu II Konkursu i publikują listę uczniów
zakwalifikowanych do II etapu konkursu na stronie www.elephant.edu.pl do 05.02.2022 r.
6. Do II etapu konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy w I etapie uzyskali co najmniej 80% punktów.
7. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wyników I etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników przez Komisję Konkursu, przy czym odwołania nie mogą dotyczyć kwestii technicznych.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji Konkursu z prośbą o możliwość
zapoznania się z pracą swojego dziecka.
9. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Szkolnej Komisji Konkursu.
10. Nie wolno robić zdjęć pracy ani notatek.
11. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji Konkursu,
uwzględniające wątpliwości dotyczące punktów przyznanych uczestnikowi.
12. Komisja Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada w formie pisemnej.

V. ORGANIZACJA II ETAPU - WOJEWÓDZKIEGO
1. Eliminacje II etapu konkursu przeprowadza organizator konkursu, który powołuje Komisję konkursową, składającą
się z co najmniej 2 nauczycieli.
2. Konkurs przeprowadzany jest w formie on-line i składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
3. II etap konkursu zostanie przeprowadzony 01.03.2022 r. o godz. 16:00.
4. Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja II Etapu Konkursu.
5. Członkowie komisji ustalają listę uczniów z tytułem LAUREATA i publikują wyniki na stronie internetowej
organizatora do 31.03.2022 r.
6. Tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu Pragmatyki Języka Niemieckiego uzyskują uczniowie, którzy w II
etapie konkursu zdobyli co najmniej 80% punktów.
7. Każdemu uczniowi przysługuje prawo odwołania się od wyników II etapu w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia
wyników, przy czym odwołania nie mogą dotyczyć kwestii technicznych.
8. Rodzice lub opiekunowie prawni zwracają się w formie pisemnej do Komisji II Etapu Konkursu z prośbą o
możliwość zapoznania się z testem.
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9. Komisja II Etapu Konkursu wyznacza termin wglądu do pracy.
10. Wgląd do pracy powinien odbywać się w obecności członka Komisji II Etapu Konkursu.
11. Nie wolno robić zdjęć pracy.
12. W ciągu następnych 2 dni rodzice lub opiekunowie prawni mogą wystosować pismo do Komisji II Etapu Konkursu
poddając w wątpliwość ilość punktów przyznanych uczniowi.
13. Komisja II Etapu Konkursu w ciągu kolejnych 3 dni odpowiada na podanie w formie pisemnej.

DYPLOMY
Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Pragmatyki Języka Niemieckiego otrzymują dyplomy potwierdzające udział w
Konkursie. Dyplomy będą do odbioru w sekretariacie szkoły organizującej konkurs po 25 maja 2021r.

Proponowane materiały źródłowe:
- Luiza Chrapek, Sławomira Kołsut, Jolanta Kotnowska „Wielka Gramatyka Niemiecka z Ćwiczeniami”,
- podręczniki szkolne

3

