
I Międzyszkolny Konkurs Piosenki 

„Powitajmy wiosnę śpiewająco” 

 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 8  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach 

 

Koordynatorzy -  p. Bożena Rozwadowska, p. Anna Gregor- Mitura 

 

TERMIN  KONKURSU: 

27 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 

Szkoła Podstawowa nr 8 

ul. Pescantina 2, 08-101 Siedlce 

 

JURY: 

Organizator powoła niezależną komisję konkursową składająca się z co najmniej trzech 

osób. 

 

CELE KONKURSU: 

 prezentacja i promocja dziecięcej twórczości muzycznej; 

 rozwijanie zdolności wokalnych dzieci; 

 umożliwienie zaprezentowania się na scenie; 

 odkrywanie nowych osobowości twórczych; 

 pogłębianie wiedzy przyrodniczej  dzieci ; 

 wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie pracy  artystycznej z dziećmi; 

 czerpanie radości poprzez wspólną zabawę. 

 

KATEGORIA WIEKOWA: 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I 



ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 każda szkoła może zgłosić dwa  podmioty wykonawcze; 

 w konkursie mogą wziąć udział soliści i zespoły wokalne, przy czym liczba uczestników 

w zespole nie może przekraczać 2 osób; 

 wybrany repertuar powinien nawiązywać do tematyki wiosennej; 

 uczestnicy udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego imienia i nazwiska 

oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego promocji m.in. na 

stronie organizatora; 

 długość utworu -  do 5 minut;  

 dostarczenie w dniu konkursu  podkładu muzycznego tj. utworu nagranego bez 

wokalu w formacie CD Audio lub mp3; 

 wypełnienie formularza  zgłoszenia i dostarczenie pocztą, e-mailem bądź osobiście             

w nieprzekraczalnym terminie do 6 kwietnia  2018 r.   

 

OCENA I NAGRODY: 

 

Jury będzie oceniać: 

 intonację głosu, 

 interpretację prezentowanego utworu, 

 muzykalność, poczucie rytmu, 

 dobór repertuaru do wieku i tematu, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

Jury po przesłuchaniu wszystkich uczestników nagrodzi zwycięzców, oprócz nagród może 

przyznać wyróżnienia oraz nagrody pocieszenia.  

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

ZGŁOSZENIA prosimy przesyłać do 6 kwietnia  2018 r.  na adres 

b.rozwadowska@gmail.com , pocztą tradycyjną na adres szkoły (decyduje data stempla 

pocztowego) lub dostarczyć osobiście  do sekretariatu SP 8. 

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu można zasięgnąć pod nr tel.: 505030654 

 

 

 

mailto:b.rozwadowska@gmail.com


Pieczątka szkoły 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

I Międzyszkolny Konkurs  Piosenki 

„Powitajmy wiosnę śpiewająco” 

1. Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu: 

……………………………………………….…………………………………………………………..…………….............................................................. 

2. Tytuł utworu, autor tekstu, kompozytor 

………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 

3. Nazwa placówki, adres e-mail:  

……………………………………………….…………………...…………………………………………………………………………….................................... 

4.Imię i nazwisko nauczyciela/ opiekuna 

…………………………………………………………………………………………………….................................................................................... 

5. Dane kontaktowe nauczyciela (nr telefonu, adres e-mail), podpis 

…………………………...…………………………………………………………................................................................................................. 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem  I Międzyszkolnego Konkursu Muzycznego „Powitajmy 

wiosnę śpiewająco” dla uczniów klas I , którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach.  

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka biorącego udział w konkursie organizowanym 

przez Szkołę Podstawową nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Siedlcach , zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). 

3. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku dziecka na stronie internetowej organizatora oraz w innych 

mediach. 

 

 

………………………………………………………………………………… 

Data i podpis rodzica /prawnego opiekuna 


