
 

 

 
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

na Artykuł w Języku Niemieckim 

 „Mein Lehrmeister” 

 

konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych 

 

I. Organizator 

Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja 

Kopernika w Radomiu. 

 

II. Cele konkursu 

* doskonalenie znajomości języka niemieckiego, 

* zachęcanie młodzieży do pisania w języku obcym (niemieckim), 

umiejętnego formułowania i argumentowania własnych opinii, 

* rozwijanie zainteresowań dziennikarstwem, fotografią i rysunkiem, 

* propagowanie pozytywnego obrazu nauczyciela widzianego oczami 

gimnazjalisty. 

 

III. Zasady uczestnictwa 

1. W konkursie uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów, którzy uczą się języka 

niemieckiego jako obcego. 

3. Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym przesyłane są 

przez szkołę (nauczyciela j. niemieckiego) najpóźniej 

do dnia 31.01.2016 r. 

4. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe. 

5. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia 

konkursu przez organizatora. 



6. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu wyrażają zgodę 

na umieszczenie i publikowanie przez organizatora konkursu wizerunku 

swojego dziecka w fotorelacji z przeprowadzonego konkursu na stronie 

internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 

 

IV. Praca konkursowa 

1. Pracą konkursową jest artykuł prasowy przedstawiający sylwetkę 

wybranego nauczyciela. 

2. Artykuł składa się z tytułu, tekstu o długości 80-150 słów oraz 

może zawierać również fotografię, rysunek lub grafikę. 

3. Wszystkie elementy artykułu są wykonane samodzielnie przez 

uczestnika konkursu. 

4. Przystępując do konkursu, uczestnicy i ich rodzice/ prawni 

opiekunowie wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy 

konkursowej na organizatora konkursu. 

5. Artykuł należy zapisać w formacie pdf i przesłać razem z 

formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1) oraz zgodą na wykorzystanie 

wizerunku nauczyciela (Załącznik 2 – podpisany w formie skanu bądź 

zdjęcia dokumentu) na adres mailowy konkursu: konkurs@lo1.radom.pl.  

 

V. Kryteria oceny i nagrody 

1. Wyboru zwycięskich prac dokona komisja konkursowa powołana przez 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 

2. Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących 

kryteriów: 

 - zgodność pracy konkursowej z warunkami regulaminu 

 - pomysł na przedstawienie postaci 

 - bogactwo językowe i poprawność 

 - układ graficzny i walory estetyczne 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19.03.2016 r. w czasie 

uroczystości Dnia Patrona Szkoły oraz opublikowane na stronie 

internetowej I Liceum Ogólnokształcącego w Radomiu. 

mailto:konkurs@lo1.radom.pl


4. Autorzy zwycięskich prac wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na 

uroczystość wręczenia nagród. 

5. Ustalenia komisji konkursowej są ostateczne. 

6. Za zajęcie I, II i III miejsca zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe. 

7. Komisja może przydzielić wyróżnienia, a ich ilość będzie uzależniona 

od poziomu merytorycznego konkursu. 

 

VI. Harmonogram 

 

14.10.2015 – ogłoszenie konkursu 

14.10.2015- 31.01.2016 - przesyłanie prac konkursowych 

15.02.2016- 11.03.2016 – prace komisji konkursowej 

19.03.2016 – ogłoszenie wyników konkursu 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem 

przez uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników oraz 

nauczycieli prowadzących regulaminu konkursu. 

2. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy: 

e.sowa@lo1.radom.pl. 

 

    

ZAPRASZAMY !!!  

 

 

 

 

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy 

Załącznik 2 -  zgoda na wykorzystanie wizerunku nauczyciela 

 



 

 

Załącznik 1  
 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

 

 

Międzyszkolny Konkurs na Artykuł w Języku Niemieckim 

 „Mein Lehrmeister” 

 

 

Dane uczestnika konkursu  

(imię, nazwisko i klasa) 

 

 

 

Tytuł pracy konkursowej 

 

 

 

Nazwa i adres szkoły 

 

 

 

Dane kontaktowe szkoły 

(adres e-mail) 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 

prowadzącego 

 

 

 

Dane kontaktowe nauczyciela 

prowadzącego  

(adres e-mail, telefon) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik 2  
 

 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU NAUCZYCIELA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie i publikowanie przez I Liceum 

Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Radomiu mojego wizerunku, 

widocznego w pracy konkursowej ucznia/uczennicy *   _______________________ 

w relacjach z przeprowadzonego konkursu na artykuł w języku niemieckim: „Mein 

Lehrmeister” na stronie internetowej oraz na terenie I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela 
Data i czytelny podpis  

nauczyciela 

  

*niepotrzebne skreślić 

 


