
REGULAMIN „SZKOLNEGO KONKURSU PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ” 

ORGANIZATORZY KONKURSU: 

    Organizatorem  szkolnego konkursu piosenki patriotycznej jest pan Grzegorz 

Stefanowski i pani Sławomira Głuchowska, nauczyciele Szkoły podstawowej w 

Bełcznie. 

CELE KONKURSU: 

-rozbudzanie postaw patriotycznych 

-rozwój i promowanie szkolnych talentów wokalnych 

-rozwijanie zainteresowań muzyką i historią Polski 

-doskonalenie umiejętności wokalnych 

-rozbudzanie potrzeby  aktywności  artystycznej dzieci i młodzieży 

 

ZAŁOZENIA OGÓLNE: 

   Konkurs skierowany jest do uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Bełcznie. Konkurs ma charakter  wewnątrzszkolny i przeznaczony jest dla 

uczniów klas I-VIII.  W konkursie mogą brać udział soliści ,duety lub zespoły 

kilkuosobowe z podziałem na dwie kategorie: 

a) klasy I-IV 

b)Klasy V-VIII 

 

ZASADY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU: 

1. Konkurs odbywa sie w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie. 

2. Uczniowie zgłaszający sie do konkursu wybierają jedną z pieśni 

patriotycznych zamieszczonych w poniższym wykazie utworów konkursowych. 



3. Soliści lub zespoły wokalne będą śpiewać do akompaniamentu 

granego przez nauczyciela muzyki lub do podkładu muzycznego, 

maksymalnie 3 zwrotki pieśni. 

4.Konkurs przeprowadza powołana przez organizatora konkursu 

komisja, w której skład wchodzą: nauczyciel muzyki - Grzegorz 

Stefanowski, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej- Sławomira 

Głuchowska, dyrektor szkoły- Piotr Kielan oraz przedstawiciel rady 

rodziców. 

     Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem 

konkursu, ocena wykonań pieśni oraz wybór zwycięzców , którzy w 

nagrodę wystąpią na uroczystym apelu w szkole  z okazji 100-lecia 

odzyskania niepodległości przez Polskę. 

5. Przy ocenie występów będzie brana pod uwagę: poprawna 

intonacja, dykcja, poczucie rytmu, interpretacja pieśni, opanowanie 

pamięciowe tekstu, ogólny wyraz artystyczny. 

6.Do apelu zostaną zakwalifikowane cztery najlepiej wykonane pieśni 

patriotyczne. 

7.Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe/książkowe oraz oceny 

celujące z muzyki. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć i nagrań 

filmowych laureatów konkursu na stronie internetowej szkoły lub w 

gazecie lokalnej. 

TERMINY I ZGŁOSZENIA DO KONKURSU 

1. Zapisy uczestników oraz podkłady muzyczne (na pendrive) 

przyjmuje pan Grzegorz Stefanowski lub pani Sławomira Głuchowska 

do środy 31.10.2018 r.  



2.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 07.11.2018 r. podczas 

przesłuchań szkolnych. 

organizatorzy konkursu: 

Grzegorz Stefanowski, Sławomira Głuchowska 

 

WYKAZ SUGEROWANYCH PIEŚNI KONKURSOWYCH: 

1. „Przybyli ułani pod okienko” 

2. „Wojenko, wojenko” 

3. „Pierwsza brygada” 

4. „Pierwsza kadrowa” 

5. „Biały krzyż” 

6. „Rota” 

   Możliwe jest wykonanie innej pieśni patriotycznej w języku polskim, 

o tematyce związanej z walką o wolność Polski. 


