Rejestracja szkoły i uczniów na Konkursy Języków Obcych
zDolny Ślązak Gimnazjalista 2016/17
1. Przy zgłaszaniu szkół i uczestników konkursów języków obcych obowiązuje odmienna procedura
i system rejestracji niż w przypadku innych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista 2016/17.
2. W terminie do 10 września 2016 dyrektorzy dolnośląskich gimnazjów otrzymują listownie
(wysyłka 6-7 września) oraz w korespondencji mailowej (5 września), odrębny dla każdej szkoły,
login i hasło dostępu do systemu rejestracji konkursów językowych on-line. Jest on udostępniony na
stronie www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl – okienko po prawej stronie.
3. Zgłoszenia szkoły oraz rejestracji uczestników konkursów języków obcych może dokonać dyrektor
lub wyznaczony przez niego Szkolny Koordynator Konkursów Języków Obcych. Zaleca się, aby
z systemu rejestracji korzystała jedna upoważniona osoba.
4. Uwaga! Pierwsze logowanie do systemu rejestracji jest tożsame ze zgłoszeniem szkoły do
konkursu/ów. Na tym etapie należy podać: dokładne dane szkoły, dyrektora oraz Szkolnego
Koordynatora Konkursów Języków Obcych.
5. Wypełniając formularz rejestracyjny on-line, należy wypełnić wszystkie pola i potwierdzić
autentyczność zgłoszenia podając przesłany dyrektorowi szkoły poufny login i hasło dostępu
(wyłącznie do rejestracji na konkursy językowe).
6. Zgłaszając uczniów na poszczególne konkursy językowe, należy wpisać do systemu on-line
następujące dane: imię, nazwisko, płeć, pesel i datę urodzenia.
7. System rejestracji on-line aktywny będzie od godz. 8.00 w dniu 10 września do godz. 18.00 w dniu
10 października 2016 r. Jest to ostateczny i nieprzekraczalny termin zgłoszenia szkoły i uczniów do
udziału we wszystkich trzech konkursach języków obcych.
8. Po zakończeniu rejestracji, 3 dni przed terminem danego konkursu w systemie rejestracyjnym
zostaną 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:
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
9. Uwaga! Wszelka korespondencja dotycząca konkursów językowych będzie kierowana na adres
mailowy podany w formularzu rejestracyjnym.
Wszystkie informacje dotyczące przebiegu konkursów językowych będą zamieszczane na stronie:
www.zdolnyslazak.wsf.edu.pl.
W przypadku pytań dotyczących rejestracji i przebiegu konkursów języków obcych prosimy o kontakt
z Koordynatorem Konkursów Języków Obcych zDolny Ślązak Gimnazjalista:
Anna Zasłona, zdolnyslazak@wsf.edu.pl, tel. 71 395 84 73.
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