
XI DZIELNICOWY KONKURS PIOSENKI  

 

        W  JĘZYKACH OBCYCH 

 

POD PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY WESOŁA 

 
 

 

 

 

Organizator konkursu: 

 

Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

ul. Klimatyczna 1 

05-077 Warszawa 

tel.0-22 773 23 35 

e- mail : danuta.krz@outlook.com 

 

Koordynatorzy: 

p. Danuta Krzyżanowska – nauczyciel jęz. angielskiego 

p. Małgorzata Sobieszek – nauczyciel muzyki 

p. Joanna Naparty - nauczyciel jęz. angielskiego 

 

 

Cele konkursu: 

 

1 .Popularyzacja nauki języków obcych poprzez stosowanie różnorodnych form kontaktu  

    z językiem. 

2. Rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów. 

3. Doskonalenie  umiejętności wokalnych i wokalno-instrumentalnych dzieci 

    i młodzieży. 

3. Zaznajamianie z elementami kultury  innych narodów 

4. Rozwijanie kontaktów pomiędzy uczniami i nauczycielami poszczególnych szkół na  

    terenie dzielnicy. 

5. Wymiana doświadczeń między uczniami i nauczycielami. 

 



Regulamin konkursu: 

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych  dzielnicy Wesoła m.st. 

Warszawy. 

Konkurs składa się z dwóch etapów: etapu szkolnego i dzielnicowego i odbywa się  

w dwóch kategoriach głównych: piosenka angielska oraz piosenka w innych językach obcych, 

z podziałem na następujące grupy wiekowe: 

kl. I – III 

kl. IV – VI 

kl. VII – II gimnazjalne 

kl. III gimnazjalne 

Do etapu dzielnicowego szkolna komisja konkursowa wyłania  przedstawicieli z każdej 

kategorii. W konkursie dzielnicowym mogą wziąć udział : 

 w kategorii kl. I – III max. trzej  soliści, jeden duet oraz jeden zespół ; 

 w kategorii kl. IV – VI max. dwaj  soliści, jeden duet oraz jeden zespół  śpiewający  

w języku angielskim oraz po jednym soliście, duecie i zespole śpiewającym w innym 

języku obcym; 

 w kategorii kl. VII – II gimnazjalne max. dwaj  soliści, jeden duet oraz jeden zespół  

śpiewający w języku angielskim oraz dwóch solistów, jeden duet 

i zespół  śpiewający w innym języku obcym; 

 w kategorii kl. III gimnazjalnych max. dwaj  soliści, jeden duet oraz jeden zespół  

śpiewający w języku angielskim oraz po jednym soliście, duecie  

i zespole śpiewającym a innym języku obcym; 

 

Uczestnicy konkursu wykonują utwór konkursowy z towarzyszeniem zespołu 

instrumentalnego, akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem podkładu bez 

śpiewanej linii melodycznej . Podkład nagrywamy na płytę CD lub MP3 lub przesyłamy na 

adres mailowy koordynatora etapu dzielnicowego, nie później niż do dnia 04.05.2018. 

Dostarczone lub przesłane podkłady powinny zawierać : tytuł utworu, pełne imię i nazwisko 

wykonawcy oraz nazwę szkoły.  

 

Uczestnicy konkursu są oceniani z uwzględnieniem doboru repertuaru adekwatnego do 

wieku, pod względem możliwości wokalnych, językowych oraz przekazywanych treści. 

Organizatorzy dopuszczają możliwość modyfikacji tekstu wykonywanych piosenek, aby je 

dostosować do płci/wieku wykonawców. 

 

Terminarz konkursu: 

I etap – szkolny 

 szkolna komisja przeprowadza konkurs na terenie szkoły i wyłania swoich 

przedstawicieli do etapu dzielnicowego oraz przesyła do organizatora zgłoszenie do 

konkursu do dnia 27.04.2018 r. (zał.1) 

 

II etap – dzielnicowy 

Etap dzielnicowy odbędzie się dnia 09.05.2018 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 385, 

 ul. Klimatyczna 1. 

Koncert laureatów odbędzie się 17 maja 2018 r. o godz.17.00 w auli Szkoły Podstawowej  

nr 385. 



Ważne informacje organizacyjne: 

 

1. W trosce o poziom artystyczny konkursu prosimy, aby koordynatorem etapu 

szkolnego był nauczyciel muzyki. 

2. Prosimy o terminowe przekazanie zgłoszeń i dostarczenie podkładów muzycznych, co 

umożliwi wcześniejsze ułożenie grafiku przesłuchań. 

3. Z każdej szkoły zapraszamy publiczność. Prosimy o bezpośredni kontakt z 

organizatorami w sprawie ilości osób uczestniczących jako publiczność. 

4.  Zwracamy się z serdeczną prośbą do Dyrektorów szkół o pomoc w organizacji 

eliminacji na terenie szkoły oraz o umożliwienie wykonawcom, opiekunom i 

publiczności udziału w imprezie. 

                                                                                  

 

 

 

Organizatorzy 


