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REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA FRANCUSKIEGO 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12  

IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WARSZAWIE 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

 

ZASADY OGÓLNE 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w Warszawie. 

 

§ 1. 

Cele konkursu 

1. Konkurs jest organizowany z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne 

zainteresowanie językiem francuskim oraz kulturą krajów francuskojęzycznych. 

2. Celem konkursu jest: 

1) rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów, 

2) wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form 

pracy z uczniem zdolnym, 

3) motywowanie uczniów do nauki języka francuskiego 

4) promowanie języka oraz kultury francuskojęzycznej 

5) kształcenie w uczniach postawy otwartości na inne kultury 

6) wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki na wyższych 

etapach edukacyjnych. 

 

§ 2. 

Ustalenia ogólne 

1. W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich w 

Warszawie organizuje konkurs języka francuskiego dla uczniów klas V – VIII szkół 

podstawowych (zwanych dalej uczniami). 
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2. Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej języka obcego nowożytnego 

oraz treści poszerzające podstawę programową, które wskazane są w załączonym 

materiale merytorycznym. 

 

3. Komunikacja organizatora z uczniami, rodzicami, opiekunami prawnymi, szkołami odbywa 

się drogą elektroniczną (mail: sekretariat.sp12@eduwarszawa.pl) oraz pocztą tradycyjną. 

 

§ 3. 

Organizacja konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach: 

I etap: eliminacje szkolne – test pisemny – czas trwania 60 minut 

II etap: turniej drużynowy – stacje zadaniowe – w siedzibie organizatora 

III etap: finał – quiz drużynowy w czasie rzeczywistym w siedzibie organizatora 

3. Arkusze oraz modele odpowiedzi i schematy punktowania do etapu I podlegają ocenie 

merytorycznej przez nauczycieli szkół przystępujących do konkursu, nadzorujących przebieg 

pierwszego etapu konkursu. 

4. Etap szkolny – uczniowie z najwyższą ilością punktów wchodzą w skład drużyny 

reprezentującej szkołę w drugim etapie. 

5. Etap drugi – szkoły powołują drużyny reprezentujące szkołę. W skład drużyny wchodzi 3 

uczniów oraz 2 uczniów w składzie rezerwowym 

6. Etap drugi – drużyny biorą udział w turnieju „stacje zadaniowe” w siedzibie organizatora w 

wyznaczonym terminie.  

7. Drużyny zdobywają punkty w „paszporcie językowym” pod nadzorem powołanych komisji. 

8. W skład komisji etapu II wchodzą: nauczyciele ze szkoły organizującej konkurs, 

przedstawiciele rady rodziców organizatora, przedstawiciele samorządu uczniowskiego 

organizatora. 

9. Etap trzeci – finał - drużyny z najwyższym wynikiem w etapie drugim biorą udział w quizie 

drużynowym w siedzibie organizatora. 

10. Finał - skład komisji etapu III – finału - wchodzą: nauczyciele ze szkoły organizującej konkurs, 

przedstawiciele rady rodziców organizatora, przedstawiciele samorządu uczniowskiego 
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organizatora oraz zaproszeni przedstawiciele uczelni i /lub instytucji działających na rzecz 

promocji języka francuskiego 

11.  Finał odbywa się w czasie rzeczywistym w wyznaczonym przez organizatora terminie. 

§ 4. 

 

Zasady uczestnictwa w konkursach 

1. Do konkursu, o których mowa § 2. pkt 1. przystępują uczniowie klas V – VIII szkół 

podstawowych. 

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do etapu szkolnego konkursu ma prawo 

przystąpić każdy uczeń.  

3. Uczniowie przystępujący do konkursu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/ 

opiekunów prawnych na udział w konkursie oraz akceptację zapisów niniejszego 

Regulaminu (Załącznik nr 2). 

4. Uczniowie przystępujący do konkursu na każdym etapie obowiązani są okazać legitymację 

szkolną lub inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

5. Niestawienie się ucznia na eliminacje w terminie przeprowadzania konkursu oraz 

zgłoszenie się w innym niż wyznaczone przez organizatora miejscu, pozbawia ucznia 

możliwości uczestniczenia w konkursie. Spóźniony uczestnik może za zgodą 

przewodniczącego być dopuszczony do eliminacji, ale bez możliwości wydłużenia czasu 

trwania konkursu. 

6. W czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący komisji 

może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu 

warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi osobami 

(nie dotyczy sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej). 

7. Członkowie Komisji nie mogą udzielać uczestnikom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań 

ani ich komentować w czasie trwania konkursu. 
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8. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy uczestnika lub zakłócania prawidłowego 

przebiegu konkursu przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego 

uczestnika i unieważnia jego pracę. Fakt ten odnotowuje w protokole. 

9. Na każdym etapie, w trakcie trwania konkursu, zabrania się posiadania przy sobie 

podręczników, książek i innych pomocy naukowych oraz urządzeń elektronicznych. 

W przypadku stwierdzenia posiadania wyżej wymienionych przedmiotów przewodniczący 

podejmuje decyzję o przerwaniu konkursu dla danego uczestnika i unieważnia jego pracę. 

10. Nie organizuje się konkursu w żadnych dodatkowych terminach, niezależnie 

od przypadków losowych, zdrowotnych i innych, które dotyczą poszczególnych  

11. Organizator konkursu zobowiązany jest zapoznać wszystkich uczniów i 

rodziców/opiekunów prawnych z niniejszym Regulaminem, w szczególności: zasadami 

organizacji konkursu, zakresem wymagań, terminami organizowania poszczególnych 

etapów konkursów oraz uprawnieniami finalistów i laureatów.  

 

§ 5. 

Prace uczestników konkursów 

1. Prace uczniów na etapie szkolnym konkursu tj. wyłącznie karta odpowiedzi - są oceniane 

przez nauczycieli szkół uczestniczących w konkursie, według jednolitego modelu 

odpowiedzi i schematu punktowania, uwzględniającego jedynie punkty wyrażone liczbą 

całkowitą. 

§ 6. 

Tryb odwoławczy 

1. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą być zgłaszane pisemnie do organizatora konkursu w 

terminie 3 dni od wystąpienia zdarzenia ze wskazaniem naruszonego zapisu Regulaminu. 

Zgłoszenie nie może dotyczyć treści zadań wraz z modelem odpowiedzi oraz ponownej 

oceny zadań. 

2. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Dyrektor placówki organizującej konkurs. 

3. Decyzja dyrektora jest ostateczna. 
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§ 7. 

Etap szkolny 

1. Za przeprowadzenie etapu szkolnego konkursu odpowiada dyrektor placówki 

przystępującej do konkursu. 

2. Dyrektor powołuje Komisję konkursową, która składa się z przewodniczącego i co najmniej 

jednego członka. W przypadku, gdy do etapu szkolnego przystępuje więcej niż 10 

uczestników, wymagana jest obecność drugiego członka komisji. 

3. Szkolne Komisje Konkursowe przy sprawdzaniu prac konkursowych z etapu szkolnego 

danego konkursu przyznają pełne punkty za zadania zgodnie z modelem odpowiedzi  

i schematem punktowania.  

4. Dyrektor szkoły lub wyznaczony nauczyciel w wyznaczonym terminie wysyła listę uczniów 

zakwalifikowanych do kolejnego etapu. Jedna szkoła może delegować tylko jedną drużynę 

do udziału w etapie drugim. Drużyna może się składać z uczniów z różnych poziomów 

edukacyjnych, z klas V-VIII. 

5. Zgłoszenia uczniów po wyznaczonym terminie nie będą przyjęte. 

§ 8. 

Etap drugi 

1. Etap drugi konkursu odbywa się w wyznaczonym terminie w siedzibie organizatora. 

2. Drużyny biorą udział w turnieju na zasadach „stacji zadaniowych”. Na każdej stacji drużyny 

otrzymują punkty do paszportu. 

3. Przyznanie punktów nadzorują poszczególne komisje przy stacjach zadaniowych. 

4. Do etapu trzeciego - finału zakwalifikowane będą 4 drużyny, które w etapie drugim uzyskały 

największą ilość punktów.. 

§ 9. 

Etap trzeci – finał. 
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1. Etap trzeci – finał organizowany jest w siedzibie organizatora w podanym przez niego 

terminie. 

2. Etap trzeci – finał – organizowany jest w formie quizu drużynowego pod nadzorem 

wybranego jury 

3. W skład jury finałowego wchodzą nauczyciele szkoły organizującej konkurs, przedstawiciele 

rady rodziców organizatora oraz samorządu uczniowskiego 

4. Laureatami zostają uczestnicy etapu trzeciego - finału, którzy zdobyli od pierwszego do 

trzeciego miejsca. 

§ 10 

Dane osobowe 

1. W konkursie przetwarzane są dane osobowe: 

1) Uczniów – uczestników konkursu:  

a) dane zwykłe: imię (imiona) i nazwisko, płeć, klasa, nazwa i adres szkoły, 

2) Rodziców/opiekunów prawnych uczestników konkursów: imię i nazwisko, dane 

kontaktowe, podpisy;  

3) Nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursów oraz nauczycieli opiekunów: 

imię i nazwisko  

2. Przystąpienie szkoły do konkursów jest jednoznaczne z akceptacją przez jej dyrektora treści 

niniejszego Regulaminu. 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: 

1. Harmonogram XXV Międzyszkolnego Konkursu Języka Francuskiego 

2. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie 

3. Wykaz zalecanych materiałów 

 

 


