
Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Szkoły i Patronie        

Dla Klas Pierwszych Technikum w Języku Angielskim i Niemieckim 

 

 

§1 

Organizator 

Organizatorem Szkolnego Konkursu Wiedzy o Historii Szkoły i Patronie dla klas Pierwszych 

Technikum w Języku Angielskim i Niemieckim jest Zespół Szkół Zawodowych Nr 1          

im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

§2 

Cele Konkursu 

1. Zaangażowanie uczniów klas pierwszych w obchody setnej rocznicy powstania 

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

2. Wzbudzenie zainteresowania wśród młodzieży historią szkoły i postacią Józefa 

Psarskiego oraz pielęgnowanie głoszonych przez niego wartości. 

3. Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego 

uczenia się i rozwijania umiejętności językowych. 

4. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego. 

5. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych we 

współzawodnictwie szkolnym. 

6. Rozwijanie uzdolnień uczniów. 

§3 

Uczestnictwo w Konkursie 

1. Konkurs jest otwarty dla uczniów klas pierwszych technikum. 

2. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić organizującym go nauczycielom za pomocą 

platformy Vulcan do dnia 29 września 2021 r. 

§3 

Termin Konkursu 

Konkurs odbędzie się 4 października 2021 r. o godz. 9.00 w sali 07. Jego wyniki zostaną 

ogłoszone tego samego dnia. 

§4 

Forma Konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w formie testu składającego się z 30 pytań, w tym: 9 pytań 

zamkniętych  oraz 1 otwartego w języku niemieckim oraz 15 pytań zamkniętych i 5 

otwartych w języku angielskim. Punktowana będzie poprawność odpowiedzi. 

2. Czas trwania Konkursu to 45 minut. 

3. Konkurs będzie obejmował zakres materiału językowego na poziomie A1/A2. 



4. Materiały stanowiące źródło sprawdzanej wiedzy to: „Dzieje szkoły” autorstwa 

Ryszarda Mostyła, Dr Józef Psarski 1868-1953 (obie pozycje dostępne w szkolnej 

bibliotece) oraz artykuły na temat historii szkoły i patrona umieszczone na szkolnej 

strony internetowej. 

§5 

Nagrody 

1. Trzej uczniowie z najwyższą ilością zdobytych punktów otrzymują ocenę cząstkową 

celującą za aktywność z języka niemieckiego oraz z języka angielskiego. 

2. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe, m.in. książkowe. 

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują wyróżnienia. 

4. Rozdanie nagród nastąpi w dniu 6 października 2021r. 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w szkolnej 

gablocie. 

2. Przystępując do konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy regulamin         

i opisane w nim warunki uczestnictwa. 

3. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do dostarczeniu zgody rodzica na udział w 

Konkursie, wykorzystanie wizerunku oraz przetwarzanie jego danych osobowych w 

celu związanym z realizacją konkursu i sposobem ogłaszania wyników (Załącznik 1). 

4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian jego warunków. 

5. Dodatkowych informacji udzielają Pani Patrycja Domian, Pani Monika 

Niedzwiedziuk oraz Pani Barbara Chludzińska. 


