
Regulamin  
I Gminnego Konkursu Recytatorskiego  

Poezji Niemieckojęzycznej 
„Der kleine Dichter” 

dla szkół podstawowych z językiem mniejszości 
narodowej - niemieckim 

§ 1 Organizator: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach 


§ 2 Termin:  

Konkurs odbędzie się 18.05. 2018 r. o godz. 09.00


§ 3 Miejsce:  

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach, Rączki 30.


§ 4 Cele: 

1.popularyzacja i pogłębienie wiedzy o literaturze krajów 
niemieckojęzycznych;


2.poszerzenie znajomości twórczości poetów niemieckojęzycznych;

3.kreowanie wzorców literackich;

4.doskonalenie umiejętności recytatorskich;

5.rozwijanie zainteresowań uczniów poezją niemieckojęzyczną i kulturą 

krajów obszaru niemieckojęzycznego;

6.zachęcenie do prezentacji swoich umiejętności recytatorskich przed 

publicznością;

7.motywacja uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności 

językowych;

8.rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, 

np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się.
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§ 5 Wytyczne: 
1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. 


2.Ustala się dwie kategorie wiekowe: uczniowie klasy I-III oraz klasy IV-

VII. 
3.Zgłoszenie uczniów do konkursu dokonuje nauczyciel danego przedmiotu.

4.Nauczyciel ma prawo zgłosić tylko jednego ucznia z jednej klasy. 

5.W konkursie mogą uczestniczyć maksymalnie dwie osoby z jednej 

kategorii tejże szkoły z zastrzeżeniem § 5 pkt 4.

6.Każdy uczeń przygotowuje recytację jednego wiersza z literatury 

niemieckojęzycznej. 

7.Wiersz nie może być dłuższy niż 30 wersów.

8.Wiersz może recytować tylko jedna osoba.

9.Czas prezentacji utworu nie może przekraczać 10 minut.

10. Podczas prezentacji dozwolone jest wykorzystanie środków 

artystycznych (mimika, gesty, ruch).


§ 6 Warunki uczestnictwa: 

1.Kartę zgłoszenia uczestnika (załącznik nr 1), zgodę rodziców na publikację 
danych osobowych (załącznik nr 2), oraz prezentowany wiersz należy 
przesłać w jednym pliku w formacie PDF. 


2.W przypadku kilku kandydatów należy odpowiednio przygotować dla 

każdego oddzielny plik PDF. Zgłoszenia niespełniające wytycznych 

zostaną automatycznie odrzucone.


3. Termin zgłoszeń upływa dnia 27.04.2018 r. o godziny 23:59.

4. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy 

gedichtWR@germaniak.eu. Po upływie tego terminu zgłoszenia nie będą 
przyjmowane.


5.Karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (strona 
5).


6.Zgoda rodziców na publikację danych osobowych stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego regulaminu (strona 6).
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7.Zarówno karta zgłoszeniowa jak również zgoda rodziców dostępne są na 
stronie www.sp.raczki.nidzica1.beep.pl w zakładce Zajęcia dodatkowe > 
Język mniejszości narodowej > Konkurs.


§ 7 Kryteria oceny: 

1.Uczniowie będą oceniani w dwóch różnych kategoriach wiekowych: szkoła 
podstawowa klasy I-III oraz klasy IV-VII.


2.Oceny prezentacji utworów dokonuje jury powołane przez organizatorów.

3.W jury funkcję przewodniczącego pełnić będzie niezależny nauczyciel 

języka niemieckiego powołany spoza terenu szkoły, który czuwać będzie 
nad prawidłowym przebiegiem konkursu.


4.Laureaci konkursu (I, II, III miejsce) oraz dwie osoby wyróżnione otrzymają 
nagrody i dyplomy, pozostali uczniowie dyplom uczestnika oraz nagrody 
pocieszenia.


5.Ocenie podlegają:

1. interpretacja utworu zgodna z treścią

2.poprawność wymowy w języku niemieckim – dykcja, intonacja, 

poprawne akcentowanie;

3.stopień opanowania tekstu utworu.


6.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy: 
gedichtWR@germaniak.eu 


7.Kwestie sporne rozstrzyga przewodniczący jury. 


§ 8 Nagrody: 
1.Organizator przewiduje dla laureatów nagrody rzeczowe, pamiątkowe


dyplomy oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.


§ 9 Przebieg konkursu: 

1.Pierwszy etap eliminacji może odbyć się indywidualnie we wszystkich 
szkołach bez określenia terminu.


2.Drugi etap odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Mikołajczyka w Rączkach, 18.05. o godz. 09.00.
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§ 10 Program konkursu: 
1.Przybycie uczestników do Szkoły Podstawowa im. Stanisława 

Mikołajczyka w Rączkach

2.Udział w konkursie – prezentacja utworów literackich.

3.Przerwa – (narada jury)

4.Ogłoszenie wyników.

5.Rozdanie nagród.


§ 11 Postanowienia końcowe: 
1.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Damian 

Wierzchowski i współorganizatorzy Katarzyna Zdunek, Marzena Jeżewska;

2.Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych 

informacji osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia w celu organizacji 
konkursu;


3.Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom konkursu w czasie dojazdu 
do miejsca przeprowadzania konkursów oraz powrotu do szkoły 
odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;


4.Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielamy mailowo;

5.Osoba odpowiedzialne za przebieg konkursu: Damian Wierzchowski.


§ 12 Dane kontaktowe: 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach 

Rączki 30 

13-100 Nidzica 

Adres mailowy do kontaktu ws. konkursu gedichtWR@germaniak.eu 
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Załącznik nr 1  

do Regulaminu I Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej   

„Der kleine Dichter” 

dla szkół podstawowych z językiem mniejszości narodowej - niemieckim


Karta zgłoszenia uczestnika  

I Gminnego Konkursu Recytatorskiego  
Poezji Niemieckojęzycznej  

„Der kleine Dichter” 
dla szkół podstawowych z językiem mniejszości narodowej - niemieckim 

Imię i nazwisko ucznia:   ...................................................................................

Data urodzenia uczestnika:   ..............................................................................

Kategoria wiekowa - (proszę zaznaczyć kółeczkiem właściwą kategorię wiekową) 

A. klasy I-III 

B. klasy IV-VII 

Tytuł prezentowanego wiersza:   .........................................................................

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

Nazwa i adres szkoły:  ......................................................................................

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

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

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego:  ......................................................

Dane kontaktowe: 

Telefon:   .....................................................................................................

Adres e-mail:   ...............................................................................................
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Załącznik nr 2 

do Regulaminu I Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckojęzycznej   

„Der kleine Dichter” 

dla szkół podstawowych z językiem mniejszości narodowej - niemieckim


Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku mojego dziecka na 

stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach: 

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

(imię/imiona i nazwisko dziecka)  

biorącego udział w I Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej dla 

szkół podstawowych z językiem mniejszości narodowej - niemieckim do celów związanych 

z organizacją i przebiegiem ww. konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zmianami). 

( czytelny podpis, data)
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