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REGULAMIN 

VII KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

 DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH 

pod hasłem „Znam i lubię język rosyjski” 

WISZNICE,  22 marca 2018 r. 

 

I.   ORGANIZACJA KONKURSU 

ORGANIZATOR: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. 

II.  PATRONAT HONOROWY 

 Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski  

 Starosta Powiatu Bialskiego Mariusz Filipiuk 

 Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan 

 Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie prof. dr hab. 

Siergiej Kowalow 

 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka 

Rosyjskiego 

dr hab. Ludmiła Szypielewicz 

 Kierownik Departamentu Języka Rosyjskiego w Rosyjskim Ośrodku Nauki i 

Kultury  

w Warszawie Alexander Dodonov 

 

 Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie Krzysztof Bruczuk 
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III.  UCZESTNICY KONKURSU 

 Uczniowie szkół gimnazjalnych 

  

     IV. CELE KONKURSU 

 Zainteresowanie uczniów językiem rosyjskim  

 Motywacja nauczycieli do popularyzacji języka rosyjskiego 

 Stwarzanie uczniom możliwości otwarcia się na świat kultury rosyjskiej oraz 

świadomy jej odbiór 

 Zachęcenie uczniów do kształtowania i doskonalenia umiejętności 

językowych i komunikacyjnych 

 

   V. TERMINARZ I PRZEBIEG KONKURSU 

 Konkurs odbędzie się 22 marca 2018r. w Liceum Ogólnokształcącym 

im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach w godzinach 10.00-14.00. 
(rozwiązywanie zadań przez uczniów  w godz.10.45-12.00).  

Przewidywany czas zakończenia konkursu godz.14.00. 

 Zgłoszenie  uczestników do dnia 16 marca 2018 r.  

 Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech uczniów. 

 W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci i finaliści olimpiad i innych 

konkursów języka rosyjskiego sprawdzających wiedzę i umiejętności z tego 

przedmiotu. 
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VI. NAGRODY 

 Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a ich opiekunowie 

podziękowania. 

 

VII. ZGŁASZANIE UCZESTNIKÓW 

 Kartę zgłoszenia uczestnictwa  w konkursie należy przesłać mailem 

lozawadzki@op.pl, faksem na nr 833782437 lub telefonicznie,  

nr tel. kom. szkoły 665122010  

 Koordynatorem konkursu jest nauczyciel języka rosyjskiego  

Marta Jaroszewicz tel.691966077. 

VIII. ZAŁĄCZNIKI  

 Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie . 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizator informuje, iż będzie wykonywał dokumentację fotograficzną i multimedialną imprezy, która będzie 
wykorzystywana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w kontekście dokumentalnym, informacyjnym oraz 
promocyjnym Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach. Złożenie podpisanej 
karty uczestnictwa w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć i materiałów 
multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w w/w wydarzeniu.  
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