
Regulamin szkolnego konkursu wokalno-językowego 

piosenki świątecznej „Christmas time” 

 

Konkurs odbędzie się 13.12.2021r. w Szkole Podstawowej nr 88 im. Gabriela 

Narutowicza w Warszawie. 

I Cele konkursu: 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych wśród uczniów; 

- prezentacje uzdolnień wokalnych oraz językowych; 

- motywowanie do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego w niekonwencjonalny 

sposób; 

- promowanie talentów muzycznych w szkole; 

- nauka nowego słownictwa angielskiego i hiszpańskiego; 

- promowanie kultury i tradycji świątecznych innych narodów; 

- przygotowywanie uczniów do wystąpień publicznych; 

- nauka zachowania się na scenie i radzenia sobie z tremą sceniczną 

II Warunki uczestnictwa: 

- w konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas 1-8; 

- uczestnicy występują solo; 

- zgłoszenia do konkursu odbywają się u nauczycieli jęz. Angielskiego: p. Katarzyny 

Kamińskiej, p. Izabeli Stachurskiej,  p. Jacka Biskupskiego, p. Aleksandry Bieniek,  

p. Marty Adamczuk oraz u nauczyciela muzyki p. Anny Suski; 

- uczniowie mogą akompaniować samodzielnie na instrumencie muzycznym.  

W przypadku gotowego nagrania podkładu, należy go dostarczyć drogą mailową na 

adres mailowy a.suska@sp88.edu.pl najpóźniej do: 30.11. 

- uczeń musi znać znaczenie tekstu wykonywanego utworu; 

- repertuar, ruch sceniczny oraz ubiór podlegają dodatkowej ocenie; 

- w utworach nie mogą pojawiać się wulgaryzmy oraz teksty o nieprzyzwoitej treści. 

- po zgłoszeniu do konkursu poprzez formularz, nie ma możliwości zmiany. 

mailto:a.suska@sp88.edu.pl


III Ocena i nagrody 

Jury będzie oceniać wg następujących kryteriów: 

1. Muzycznych: 

- dobór repertuaru; 

- interpretacja utworu; 

- dobór akompaniamentu i tonacji; 

- ogólny wyraz artystyczny i prezencja sceniczna; 

- choreografia i charakteryzacja (możliwość uzyskania dodatkowych 

punktów); 

- dykcja; 

- umiejętności muzyczno-wokalne (czystość śpiewu, poczucie rytmu, 

modulowanie głosem itp.). 

2. Językowych: 

- poprawność językową (wymowa, akcent, intonacja); 

- pamięciowe opanowanie tekstu; 

- rozumienie treści utworu. 

 

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa, dla laureatów są 

przewidziane nagrody rzeczowe.  

 

Harmonogram: Przesłuchania do konkursu odbędą się dnia 02.12.21 na starej 

sali gimnastycznej, finał konkursu odbędzie się 13.12.2021r.  

 

Organizatorzy i komisja jury: 

 

Anna Suska 

Katarzyna Kamińska 

Izabela Stachurska 

Aleksandra Bieniek 

Marta Adamczuk 

Jacek Biskupski 


