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Regulamin 

II Wojewódzki Konkurs  

„Ökomode –ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”   

dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

1. Organizator konkursu. 

Organizatorem konkursu jest: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 

Adres organizatora: 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica ul. Staffa 7 25-410 Kielce 

 Numer telefonu: (041) 367-64-75 -sekretariat 

 Alina Dziopa – 695 613 775 

 E-mail:  

ewa.stachura@sp1.kielce.eu 

sekretariat@sp1.kielce.eu 

Informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej Szkoły: 

www.sp1.kielce.eu 

2. Cele konkursu: 

ogólne : 

 propagowanie nowatorskich metod nauki języka niemieckiego, 

 wzmocnienie motywacji do nauki języków obcych, 

 kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy środowiska i segregacji odpadów, 

 podniesienie świadomości ekologicznej i językowej młodzieży. 
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  szczegółowe: 

 rozwijanie ciekawości poznawczej związanej z krajami niemieckojęzycznymi, ich historią, 

zwyczajami, tradycją, 

 zachęcanie do nauki języka niemieckiego, 

 wykorzystanie narzędzi technologii informacyjno - komputerowej, 

 promowanie zainteresowań i postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania           

o środowisko naturalne, 

 popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu, 

 rozbudzenie fantazji i wyobraźni, 

 inspirowanie do twórczej aktywności, 

 poszerzenie współpracy między placówkami szkolnymi i instytucjami zajmującymi się edukacją 

ekologiczną i językową. 

3. Założenia organizacyjne. 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych z terenu województwa 

świętokrzyskiego, którzy chcą zaprezentować swoje zainteresowania, pasje i talenty związane            

z nauką języka niemieckiego. 

2. Ubiegamy się w Kuratorium Oświaty o to, aby otrzymanie tytułu laureata i finalisty skutkowało 

wpisem na Świadectwie Ukończenia Szkoły oraz przyznaniem 3 punktów, które zostaną doliczone 

przy rekrutacji do szkoły średniej (oficjalny wykaz konkursów zostanie opublikowany przez 

kuratorium w lutym). 

3. Ustala się indywidualne uczestnictwo w konkursie. Do konkursu może przystąpić dowolna ilość 

osób z jednej szkoły. 

4. Organizacją i przebiegiem I etapu konkursu kieruje nauczyciel bądź zespół nauczycieli wytypowany 

przez dyrektora zgłoszonej szkoły. 

5. Poszczególne etapy konkursu odbędą się w dniach: 

I etap – 25 luty 2022, odbędzie się w szkole macierzystej ucznia. 

II etap – polega na przysłaniu do dnia 18 marca 2022 roku do organizatora konkursu prezentacji 

multimedialnych. Prace dostarczone mogą być osobiście, drogą mailową lub pocztową do godz. 

15.00 

III etap – odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2022 roku na platformie edukacyjnej Teams lub w szkole 

organizatora konkursu w zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

6. Na zgłoszenia do konkursu organizatorzy czekają do dnia 18 lutego 2022 roku. Zgłoszenia nadesłane 

po terminie nie będą brały udziału w konkursie. 

      7. W zgłoszeniu wypełnionym komputerowo jako wiadomość mailowa należy podać: 

-imię, nazwisko oraz klasę ucznia biorącego udział w konkursie, 



-dokładny adres, telefon  i e-mail szkoły, 

-imię i nazwisko opiekuna prowadzącego ucznia, e-mail, telefon kontaktowy 

     8.Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres mailowy: alina.dziopa@sp1.kielce.eu 

4.  Przebieg konkursu. 

II Wojewódzki Konkurs „Ökomode - ekologiczna moda niemieckiego obszaru językowego”  

przebiegać będzie w trzech etapach: 

I  -etap polega na rozwiązaniu przez ucznia testu  

Uczeń musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami z języka niemieckiego w zakresie  podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych języka obcego nowożytnego dla II etapu 

edukacyjnego. 

Ogólną wiedzą ekologiczną – ta część testu będzie przeprowadzona również w języku niemieckim. 

Łącznie na wykonanie testu  przeznacza się 60 minut. 

Test będzie przesłany placówkom szkolnym najpóźniej w dniu przeprowadzenia konkursu do godz.9.00 na 

adres mailowy podany w karcie zgłoszeniowej. Opiekunowie sprawdzają prace uczniów wg klucza 

podanego przez organizatora i przesyłają wyniki wraz z danymi uczniów do 01 marca do godziny 15 na 

adres mailowy alina.dziopa@sp1.kielce.eu Na podstawie wyników komisja konkursowa wyłoni uczniów, 

biorących udział w II etapie konkursu i powiadomi o tym ich szkoły. 

II etap - międzyszkolny polega na: 

przygotowaniu prezentacji multimedialnej w programie Power Point lub Libre Office Impress (praca 

wykonana w innych programach nie  będzie podlegała ocenie), zawierającej jednak nie więcej niż 15 

slajdów. W tym etapie wymagana jest znajomość i umiejętność zastosowania  słownictwa oraz struktur 

leksykalno – gramatycznych, umożliwiających  wykonanie zadania w języku niemieckim. Tematem 

przewodnim prezentacji jest ochrona środowiska  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia „Recykling 

– odzyskaj-korzystaj”. W prezentacji należy obowiązkowo umieścić bibliografię. 

Kryteria oceniania prezentacji multimedialnych: 

•  ciekawe ujęcie tematu, jego walory edukacyjne i popularyzacyjne oraz oryginalność, 

•  poprawność językowa i gramatyczna, 

•  szata graficzna, 

•  efekty dźwiękowe i wizualne. 

Gotowe prace należy dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub mailową do dnia 18 marca 2022 roku, na 

płycie CD lub pendrive do siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 w Kielcach.  Po dokonaniu przeglądu i oceny 

zgłoszonych prac, komisja konkursowa wyłoni uczniów do III etapu. Nazwiska zakwalifikowanych osób 

zostaną przesłane na adresy mailowe szkół do dnia 23.03.2022 roku. Informacja zostanie wysłana tylko do 

szkół zakwalifikowanych dzieci. 



Ocenie będzie podlegać ujęcie tematu, szata graficzna prac, poprawność gramatyczna i ogólne wrażenie. 

Tekst w języku niemieckim nie może być kopiowany z Internetu. Należy umieszczać na slajdach krótkie, 

proste i zwięzłe zdania, np. w formie haseł. 

III etap międzyszkolny – ustny,  przeprowadzony zostanie w  trybie on-line na platformie 

Teams lub w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach i składać się będzie z dwóch części: 

a)  uczestnik zakłada i prezentuje przygotowany wcześniej strój (na siebie, bądź manekina),  nawiązujący do 

mody z okresu Baroku, wykonany z surowców wtórnych, w szczególności tekstyliów, makulatury                  

i tworzywa sztucznego, w sposób bezpieczny dla niego. Następnie szczegółowo omawia poszczególne 

elementy garderoby w języku niemieckim (max 80 słów), 

 b) autoprezentacja ( zainteresowania, szkoła, rodzina, czas wolny), max 100 słów, 

W III etapie uczeń oceniony zostanie na podstawie następujących kryteriów: 

• bogactwo i poprawność językowa, 

• poprawność gramatyczna, 

• wymowa, 

• uwzględnienie w pracy wymienionych w tematyce konkursu  surowców wtórnych czyli tekstyliów, 

makulatury, tworzywa sztucznego, 

• inwencja twórcza i pomysłowe podejście do tematu, 

• zgodność z tematyką konkursu, 

• wrażenia estetyczne. 

Technika i wykonanie stroju – dowolne. 

6. Wyłonienie zwycięzców. 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni laureata i finalistów na podstawie  sumy 

uzyskanych punktów z poszczególnych zadań w trzecim etapie. 

Laureatem konkursu jest uczeń, który w III etapie konkursu zajmie pierwsze miejsce. 

Finalistami konkursu są uczniowie, którzy w III etapie konkursu zajmą drugie i trzecie miejsce. 

7. Nagrody. 

W konkursie przewidziane jest otrzymanie cennych nagród. 

Komisja konkursowa dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień. 

Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymają pamiątkowe dyplomy, szkoły i nauczyciele podziękowania. 

8. Uwagi końcowe. 

Dostarczone prace pozostają do dyspozycji organizatora, który ma prawo do korzystania z nich na 

wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie. 



Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac konkursowych oraz danych osobowych 

uczestników konkursu. 

Przystępując do konkursu nauczyciel/rodzic/opiekun, wyraża zgodę na: 

Wykorzystanie danych osobowych, wizerunku, głosu oraz wypowiedzi uczestników przez organizatora dla 

potrzeb konkursu oraz dla celów promocji i reklamy konkursu lub organizatora w programach 

informacyjnych i innych formach przekazu medialnego. 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu oraz wprowadzenia zmian do 

regulaminu konkursu. Informacje o zmianach  zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły nr 1     

w Kielcach 

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. 

Nie przewiduje się trybu odwoławczego od wyników konkursu i oceny jury. 

 

 

  


