Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej
§1. Postanowienia ogólne
1. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez
Gimnazjum Samorządowe nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu.
2. Odpowiedzialnym za organizację konkursu jest nauczyciel języka angielskiego –
Agnieszka Gerwatowska.
3. Celem Konkursu jest:
• rozwijanie wiedzy uczniów na temat Unii Europejskiej
• umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami
• kształtowanie postaw proeuropejskich
• poszerzanie znajomości języka angielskiego i niemieckiego.
4. Tematyka konkursu dotyczy ogólnej wiedzy o krajach Unii Europejskiej, jej
symbolach, instytucjach oraz zakresie działania.
5. Konkurs trwa od 13.01.2014 r. do 30.04.2014 r.
6. Do konkursu można przystąpić w każdym czasie.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 05.05.2014 r.
8. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Gimnazjum Samorządowego nr 2
im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu.
9. Konkurs jest przeprowadzany w szkole.
10. Nagrodą w konkursie jest nagroda rzeczowa oraz ocena celująca z wiedzy o
społeczeństwie, języka angielskiego i niemieckiego w obszarze „aktywność”.
11. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
I Etap – trwa od 13.01. 2014 r. do 30.04.2014 r.
II Etap – dogrywka ustna 05.05.2014 r. – w przypadku zgromadzenia takiej samej liczby
punktów przez kilku Uczestników.
§2. I Etap Konkursu.
1. Trzy pytania konkursowe są ogłaszane się co drugi tydzień w poniedziałek.
2. Pytania mogą zostać sformułowane w trzech językach Unii Europejskiej: polskim,
angielskim i niemieckim. Pytania formułują: Agnieszka Gerwatowska – nauczyciel języka
angielskiego oraz Olga Markiewicz – nauczyciel języka niemieckiego.
3. Pytania są wywieszane na tablicy przy sali numer 8 w Gimnazjum Samorządowym nr
2 im. Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu.
4. Odpowiedzi należy zapisywać na kartkach oznaczonych kodem znanym tylko
Uczestnikowi konkursu.

5. Do pierwszej pracy Uczestnik dołącza kopertę oznaczoną kodem, w której umieszcza
swoje dane: imię, nazwisko, klasę.
6. Kartki z odpowiedziami oznaczone kodem należy wrzucać do skrzynki w sekretariacie
szkoły.
7. W każdy piątek danego tygodnia nauczyciel wyjmuje odpowiedzi, sprawdza i zapisuje
punkty do Karty Odpowiedzi Uczestnika (w formie papierowej i elektronicznej).
8. Wyniki są podawane do publicznej wiadomości w formie zakodowanej.
9. Uczestnik z największą liczbą punktów jest zwycięzcą chyba, że kilku Uczestników
zgromadzi największą liczbę punktów.
§3. II Etap Konkursu
1. II Etap Konkursu odbędzie się 05.05.2014 r. w przypadku zgromadzenia takiej samej
liczby punktów przez więcej niż jednego Uczestnika konkursu.
2.Uczestnicy kolejno odpowiadają ustnie na ten sam zestaw 20 pytań w obecności
Komisji w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego i
nauczyciel języka niemieckiego.
3. Zwycięzcą Konkursu zostaje Uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów.
§ 4. Uwagi końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia
konkursu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion i nazwisk oraz
informacji o laureatach konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu.
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje nauczyciel języka
angielskiego reprezentujący Organizatora konkursu.

