Rejestracja i przebieg I etapu (szkolnego)
Konkursów Języków Obcych zDolny Ślązaczek 2016/17
1. Decyzję o przystąpieniu szkoły do etapu szkolnego konkursów języków obcych podejmuje
dyrektor dokonując rejestracji szkoły i uczniów on-line na stronie internetowej
www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl.
2. Uwaga! Pierwsze logowanie do systemu rejestracji on-line jest tożsame ze zgłoszeniem szkoły
do konkursu/ów. Na tym etapie należy podać: dokładne dane szkoły, dyrektora oraz
Szkolnego Koordynatora Konkursów Języków Obcych.
3. Aby dokonać rejestracji szkoły i uczniów, dyrektor, lub osoba upoważniona, powinna posłużyć
się loginem i hasłem przypisanym indywidualnie każdej szkole (wyłącznie do zgłaszania na
konkursy języków obcych). Loginy i hasła zostaną rozesłane do dyrektorów szkół mailowo
oraz pocztą tradycyjną do 10 września 2016. W przypadku nieotrzymania danych
rejestracyjnych, dyrekcja szkoły może zwrócić się do Koordynatora Konkursów Języków
Obcych (zdolnyslazaczek@wsf.edu.pl) o udostępnienie loginu i hasła swojej placówki.
4. Formularz rejestracyjny online składa się z dwóch części. W części pierwszej należy podać
dane szkoły i osoby kontaktowej – Szkolnego Koordynatora Konkursów Językowych oraz
informację nt. liczby sprawnych komputerów z dostępem do Internetu w szkolnej sali
komputerowej, w której będzie przeprowadzany I etap konkursów języków obcych.
5. W drugiej części formularza należy wpisać dane uczestników, a następnie przyporządkować
uczniów do danego konkursu tworząc listy konkursowe. Dane wprowadzone w tej części mogą
być wielokrotnie modyfikowane, jednak najpóźniej do godz. 18.00 dnia 10 października 2016.
6. Zgodnie z Regulaminem, dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową (SKK).
7. Po zakończeniu rejestracji, 3 dni przed planowanym terminem danego konkursu, w systemie
rejestracyjnym on-line pojawią wygenerowane loginy i hasła dla każdego zgłoszonego przez
szkołę uczestnika. W dniu danego konkursu należy wydrukować listę uczestników wraz
z loginami i hasłami, pociąć i rozdać uczniom w momencie przystąpienia do rozwiązywania
zadań konkursowych na platformie e-learningowej.
8. Zadania konkursowe udostępnione są na platformie cyfrowej www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl
i rozwiązywane przez uczniów elektronicznie w szkolnych salach komputerowych. Z uwagi na
ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych w stosunku do ilości uczestników, szkoły mają
dostęp do zadań konkursowych na platformie przez nieprzerwany okres 2 dni (Konkurs Języka
Niemieckiego) lub 3 dni (Konkurs Języka Angielskiego).
Uwaga! W przypadku etapu I, uczestnicy nie muszą przystępować do konkursów językowych
w tym samym czasie. Każdy uczestnik, po zalogowaniu, otrzymuje swój indywidualny
niepowtarzalny zestaw pytań.
9. SKK sporządza i przedstawia wewnętrzny, szkolny harmonogram I etapu konkursów języków
obcych (oddzielnie z języka angielskiego i języka niemieckiego) w dniach i godzinach
dostępności zadań konkursowych na platformie e-learningowej Wyższej Szkoły Filologicznej
(WSF). Uczestników należy podzielić na grupy, których wielkość zależy od ilości dostępnych
stanowisk komputerowych w danej szkole oraz określić czas rozpoczęcia pracy dla każdej
grupy.
10. Szkolna Komisja Konkursowa nie sprawdza prac konkursowych. Wyniki są generowane przez
system i wyświetlane na monitorze w momencie zakończenia pracy przez ucznia a następnie
automatycznie zapisywane w bazie danych konkursu na platformie cyfrowej.
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11. Przewodniczący SKK sporządza protokół przebiegu konkursu szkolnego (formularz
w załączniku do regulaminu). Protokół należy przechowywać w szkole zgodnie z zasadami
archiwizacji dokumentów szkolnych.
12. Szkoła odpowiada za stan techniczny szkolnych komputerów i dostęp do Internetu.
13. SKK odpowiada za prawidłowy przebieg konkursu – uczniowie pracują samodzielnie,
w atmosferze spokoju i zdrowej rywalizacji.
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