
REGULAMIN 

PRZEGLĄDU  PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

7 czerwca (piątek) 2019r. godz. 09:00 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce; ul. Malinowa 41; 

62-070 Dąbrówka 

ORGANIZATOR: 

mgr Ewa Troczyńska 

mgr Edyta Kosińska 

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce; 

ul. Malinowa 41; 62-070 Dąbrówka 

email: db_etroczynska@o2, tel. 503 87 29 07 

e-mail: db_ekosinska@o2.pl 

CELE KONKURSU: 

-motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób; 

- rozwijanie zainteresowań językiem angielskim; 

- praca nad poprawną wymową; 

- utrwalanie i wzbogacanie leksyki; 

- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień; 

- budzenie wiary we własne siły i talent. 

REGULAMIN KONKURSU: 

- konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III i klasy IV-

VIII; 

- każda szkoła typuje jednego solistę lub zespół z obu, lub z wybranej kategorii; 

mailto:etroczynska@o2


- uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę w języku angielskim; 

- maksymalny czas trwania występu: 3-4 minuty; 

- dopuszcza się możliwość korzystania z instrumentów muzycznych lub 

akompaniamentu zarejestrowanego na płycie CD; 

- opiekunem uczestnika/uczestników konkursu jest nauczyciel języka angielskiego  

lub innego przedmiotu; 

- w komisji konkursowej zasiądą profesjonalni muzycy, którzy będą oceniać 

występy uczniów. 

KRYTERIA OCENIANIA: 

- interpretacja; 

- fonetyczna poprawność śpiewanego tekstu; 

- wrażenia artystyczne i estetyczne; 

- muzykalność; 

- obycie sceniczne. 

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

Prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) na e-mail  

organizatora: db_etroczynska@o2.pl lub db_ekosinska@o2.pl 

do  10 maja 2019r. 

Dla uczestników konkursu przewidziane są ciekawe nagrody. 

Dodatkowe pytania prosimy kierować  bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za 

konkurs, email i nr telefonu jak wyżej. 

 

 

 

 

 !!!GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!!! 
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ZAŁĄCZNIK nr 1 

data: ............................................ 

 

KARTA ZGŁOSZENIA 

DO  PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ 

DLA KLAS I-III i IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Nazwa, adres, telefon, e-mail szkoły: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska uczniów zgłoszonych do konkursu (solista lub zespół): 

Klasy 1-3.................................................................................................................................. 

Tytuł wykonywanej piosenki: ............................................................................................... 

Klasy 4-8................................................................................................................................... 

Tytuł wykonywanej piosenki: ................................................................................................. 

 

Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna: 

................................................................................................................................. 

 

Pieczątka szkoły     Podpis Dyrektora   

........................................................... 


