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VII Wielkie Wojewódzkie Dyktando Języka Niemieckiego
REGULAMIN
VII WIELKIEGO WOJEWÓDZKIEGO DYKTANDA JĘZYKA NIEMIECKIEGO
18 października 2016
1. Organizatorzy
Organizatorami dyktanda są:
Publiczne Gimnazjum w Walcach
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego w Opolu

2. Harmonogram konkursu
1. 10.10.2016 Ostateczny termin zgłoszenia szkół /tylko
droga elektroniczną – dokumenty
zamieszczone w załączniku/
2. do
Etap szkolny - przeprowadza nauczyciel
10.10.2016 w danej szkole
3. 10.10.2016 Termin przesłania wypełnionych
protokołów z etapu szkolnego /wzór wg
załącznika/, które stanowią potwierdzenie
uczestnictwa w etapie wojewódzkim
4. 18.10.2016 Etap wojewódzki VII Wojewódzkiego
/wtorek/
Dyktanda Języka Niemieckiego
5. 05.11.2016 Wyniki dyktanda
6. 15.11.2016 Gala rozdania nagród dla laureatów oraz
godz.10.00 zaproszonych gości

dyktando.niemiecki@gmail.com

teksty dobiera nauczyciel
dyktando.niemiecki@gmail.com

Gminny Ośrodek Kultury
w Walcach
www.opole.deutsch.info.pl
www.pgwalce.pl
Gminny Ośrodek Kultury
w Walcach

3. Zasady uczestnictwa
W dyktandzie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów oraz szkół
średnich wszystkich typów szkół województwa opolskiego. Szkoły zgłaszają z poszczególnych etapów
edukacyjnych po maksymalnie 5 uczniów z każdego, po wcześniej przeprowadzonych eliminacjach
szkolnych, za które odpowiada nauczyciel przygotowujący. Prace etapu szkolnego sprawdzają nauczyciele
organizujący etap szkolny, wyłaniając do finału pięciu najlepszych uczniów. Dyktando przebiega
dwuetapowo etap szkolny i finał wojewódzki w Walcach.
Warunkiem uczestnictwa w dyktandzie jest przesłanie dokładnie wypełnionych kart zgłoszenia do
10.10.2016r. na adres dyktando.niemiecki@gmail.com i otrzymanie informacji zwrotnej drogą e-mailową.
Do zgłoszenia szkoły należy wykorzystać tylko i wyłącznie formularz zgłoszeniowy
z załącznika. Każdy uczestnik konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie
konkursu, utrwalanie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych
i rozpowszechnianych publicznie w każdej formie i technice.
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4. Jury
Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury powołane przez organizatorów dyktanda składające się z członków
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z o/ Opole, metodyków i doradców Opolskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji.
5. Przebieg dyktanda
Finał VII Wojewódzkiego Dyktanda Języka Niemieckiego odbędzie się w Publicznym Gimnazjum w Walcach
w dniu 18.10.2016r. /wtorek/, dla trzech grup wiekowych w różnych godzinach, w następującej kolejności:
szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły średnie. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu
uczestników dyktanda. Dokładne godziny dla poszczególnych kategorii podane zostaną po zakończeniu
przyjmowania zgłoszeń z etapu szkolnego w informacji zwrotnej drogą elektroniczną.
Teksty dyktand będą dostosowane treścią, ilością słów i tempem czytania do każdej kategorii wiekowej.
Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych,
porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń
elektronicznych. Tekstu nie wolno pisać drukowanymi literami, nie wolno pisać ołówkiem, nie wolno pisać
przez kalkę lub kopiować albo nagrywać w jakikolwiek sposób. Ocenie podlegać będzie poprawność
ortograficzna jak i interpunkcja /tylko w kategorii szkół ponadgimnazjalnych/. Wszelkie nieczytelne
i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na
niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie
powyżej wersji poprawnej, zabrania się używania korektorów i zmazywaczy. Dyktanda będą sprawdzane
przez Jury.
Ogłoszenie wyników oraz informacje bieżące należy śledzić na stronach PSNJN O/Opole
www.opole.deutsch.info.pl lub www.pgwalce.pl. Laureaci /uczestnicy, którzy popełnili najmniejszą ilość
błędów/ zostaną poinformowani drogą elektroniczną o gali rozdania nagród i zaproszeni wraz
z nauczycielami w dniu 15.11.2016 roku na godzinę 10.00.
6. Nagrody
Puchary, nagrody rzeczowe oraz dyplomy zostaną przyznane 5 laureatom w każdej kategorii.
Zaświadczenia uczestnictwa otrzymają wszyscy uczestnicy oraz ich nauczyciele w dniu pisania dyktanda.
7. Postanowienia końcowe
Udział w dyktandzie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo /jeżeli okoliczności będą tego wymagać/ do skrócenia, przedłużenia
lub zmiany terminu dyktanda. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie
zostaną wykluczeni z udziału w dyktandzie. Niniejszą decyzję podejmuje Jury i osoby nadzorujące
przestrzeganie postanowień regulaminu. Nagrody muszą być odebrane osobiście podczas gali przez
laureata, bądź osobę do tego upoważnioną. Organizatorzy nie przejmują kosztów wysyłki nagród.

