
REGULAMIN VI SZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNEGO „ANGIELSKA PIOSENKA” 

 

Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. św. 

Maksymiliana Kolbego w Teresinie. 

Cele konkursu: 

• Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów 

 Popularyzacja działań artystycznych w szkole 

• Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego 

• Rozwijanie kreatywności uczniów 

• Rozwijanie zainteresowań 

• Umożliwienie prezentacji swoich pasji i talentów wokalnych 

 

Postanowienia ogólne: 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII, którzy chcą zaprezentować swoje 

zainteresowania muzyczne i podjąć wyzwanie śpiewania  w języku angielskim. 

2. Prezentacja powinna mieć formę muzyczną – uczestnik / uczestnicy  wykonuje / -ją 

przygotowaną przez siebie dowolną piosenkę w języku angielskim. 

3. W konkursie można wystąpić indywidualnie lub w zespole. 

4. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się na terenie naszej szkoły  15 czerwca 

2018 r. 

5. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają się do swoich nauczycieli języka 

angielskiego  w terminie do  11 czerwca 2018 r. Przy zgłoszeniu swego udziału w konkursie 

uczniowie podają tytuł i wykonawcę wybranej przez siebie piosenki.  

6. Uczestnicy konkursu mają obowiązek dostarczyć niezbędne pomoce do swojego występu 

(akompaniament, tekst wybranej piosenki) najpóźniej jeden dzień przed konkursem. W 

przeciwnym wypadku występ może być niedopuszczony do udziału w konkursie.  

7. Prezentacja nie powinna być dłuższa niż 4 minuty. 

8. W czasie występu niedozwolone jest wykonywanie niestosownych gestów, ruchów,tańców 

oraz wykorzystanie niestosownych piosenek czy używanie wulgarnych słów. 

9. Uczestnicy prezentują swoje umiejętności według przyznanych wcześniej kolejnych 

numerów. 

10. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs. 

11.  Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali 0 do 5, biorąc pod uwagę zgodność tekstu 

piosenki z oryginałem, jakość wykonania utworu pod względem muzycznym, ogólne wrażenie 

artystyczne. 

12. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 



13. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów. O wyniku decyduje 

suma punktów. 

14. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników. Nagrody i dyplomy zostaną 

wręczone podczas Dnia Języka Angielskiego. 

15. Postanowienia końcowe: 

- Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 

- Decyzja Komisji Konkursowej, typującej finalistów jest ostateczna. 

- Wszystkie występy dzieci będą nagrywane bądź fotografowane na potrzeby promocyjne 

Szkoły. 

16. Nagrody w konkursie zapewnia organizator. 

 

Zapraszamy do udziału w zabawie! 

Nauczyciele języka angielskiego 

 

 


