
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W SOCHACZEWIE 
 ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS 1-8 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA: 

 

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD           I 
PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH  

W JĘZYKACH OBCYCH  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

10.12.2018 r. o godz. 8.30 

 

REGULAMIN KONKURSU  

dla uczniów szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2018/2019 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 W SOCHACZEWIE. 

 

2. Celem konkursu jest  

- rozwijanie zainteresowań językami obcymi; 

- zaprezentowanie umiejętności wokalnych solistów oraz dziecięcych i młodzieżowych zespołów 

działających w szkołach podstawowych powiatu sochaczewskiego; 

- integracja uczniów; 

- promowanie szlachetnego współzawodnictwa, zasad fair-play; 

- zachęcanie do współpracy szkół na terenie powiatu; 

- udowodnienie uczniom, że nauka języków obcych oraz poznawanie innych narodowości  

to prawdziwa RADOŚĆ. 

 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kolęd i piosenek świątecznych solo lub w zespole w 

wybranym języku obcym.  

 



4. Uczestnicy konkursu przygotowują po jednym utworze w dowolnym języku obcym. Wykonawcy 

mogą występować a capella lub z półplaybacku. Płyty z podkładem muzycznym należy 

dostarczyć odpowiednio wcześniej w celu sprawdzenia. 

 

5. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych. 

Liczba reprezentantów z danej szkoły jest dowolna. 

 

6. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów będzie brała pod uwagę: 

- walory artystyczne; 

- interpretację i aranżację; 

- dobór repertuaru; 

- opanowanie tekstu na pamięć; 

- zdolności wokalne; 

- poprawność językową wykonywanych utworów. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 6 w Sochaczewie  w dniu 

10.12.2018 r. o godz. 830. 

 

8. Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach: 

- Wokaliści/zespoły  klas 0-III szkół podstawowych. 

- Wokaliści/zespoły klas IV-VIII szkół podstawowych. 

 

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa. 

Najlepsi wykonawcy otrzymają nagrody rzeczowe. 

10.  Wypełnione zgłoszenia (załącznik nr 1) można przesłać na adres mailowy 

       k.buczek@onet.eu do 05.12.2018 

 

 

Autorzy: 

Marta Bolimowska            Katarzyna Buczek-Grzebiela 

 
 
 
 

mailto:k.buczek@onet.eu


 
 
Załącznik nr 1 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
 

 
1. Nazwa szkoły:………………………………………………………………………… 

 
 

2. Telefon : …………………………………………...............................................…. 
 

3. Dane opiekuna: imię i nazwisko: ............…………………………………………. 
 

     e-mail…………………….………….. numer telefonu………………………………… 
 
 

4. Dane uczestników: 
 
 

Imię i nazwisko ucznia klasa Tytuł piosenki 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka 

       Imię i nazwisko uczestnika          Podpis Rodzica/Opiekuna 

 

1. ……………………………………            ……………………………….. 

2. ……………………………………          ………………………………… 

3. …………………………………..            …………………………………. 

4. ……………………………………          …………………………………. 

5. ……………………………………          …………………………………. 

 

Uczestnika III Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej ”Nieangielskiej” przez Organizatora 

w/w konkursu w formie fotografii i publikacji w mediach. 

 

 

 

 


