
 „ROZŚPIEWANE PIERWSZAKI” 

 

IV MIEJSKI KONKURS PIOSENKI  

DLA UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

                                              POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PIŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR: 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile 

Naszym celem jest upowszechnianie piosenki dziecięcej, zgodnie z założeniami podstawy 

programowej. Piosenki, która pozwala odkryć w dziecku jego naturalną muzykalność, rytm 

 i radość śpiewania.  

 

II. CELE KONKURSU: 

 rozbudzanie zainteresowań muzycznych wśród dzieci; 

 popularyzacja śpiewania piosenek z repertuaru dziecięcego, które zawierają treści 

znane i przyjazne dla dziecka;  

 promocja dziecięcej twórczości artystycznej w kategorii solistów lub zespołów; 

 wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci; 

 możliwość publicznej prezentacji wokalnie, muzycznie uzdolnionych dzieci; 

 aktywizacja kulturalna środowisk dziecięcych. 

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych miasta Piły. 

 

IV. TERMINARZ KONKURSU 

 etap szkolny odbywa się w terminie ustalonym przez daną szkołę; 

 kartę zgłoszeniową według podanego wzoru należy przesłać do dnia  
31 marca 2014 r. na adres: 
Szkoła Podstawowa nr 2 

im. Olimpijczyków Polskich 

ul. Roosevelta 12, 64-920 Piła 



Tel./fax 67 212-33-94 lub e-mail: spdwojka@op.pl 

 etap miejski – 10 kwietnia 2014 r. godz. 15.00  
 w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile przy ul. Roosevelta 12; 
 ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu 10 kwietnia 2014 r.  
 Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona w ciągu trzech dni  

od przeprowadzenia konkursu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Olimpijczyków Polskich w Pile. Adres strony: www.sp2.pilanin.pl 

 
V. FORMA KONKURSU 

 uczestnicy prezentują jeden utwór, który wykonują w kategorii solistów lub 
zespołów; 

 dobór repertuaru  - piosenki o dowolnej tematyce, które zawierają treści znane  
i przyjazne dla dziecka; 

  podkład muzyczny na płycie CD (tylko linia melodyczna) lub akompaniament 
przygotowuje nauczyciel prowadzący zajęcia muzyczne z uczniem; 

  szkoły zgłaszają do konkursu nie więcej niż dwoje  dzieci reprezentujących placówkę, 
wraz z nauczycielem – opiekunem, który sprawuje opiekę nad uczniem podczas 
konkursu; lub zespół wokalny uczniów klas pierwszych wraz z opiekunem. 

UWAGA ORGANIZACYJNA! 
  Organizator zapewnia nagłośnienie i mikrofon dla występujących dzieci.  

Do akompaniamentu instrument muzyczny - keyboard. 
 

VI. KRYTERIA OCENY KOMISJI KONKURSOWEJ 

Jury ocenia: 

 dobór repertuaru /właściwości artystyczne, tekstowe, muzyczne, 

trafność doboru piosenki: odpowiadającej warunkom głosowym  

i możliwościom wykonawczym/; 

  warunki głosowe; 

 interpretację utworu; 

  ogólne wrażenie artystyczne. 

 
 

VII. KOMISJA KONKURSOWA 

 komisję powołuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich  

w Pile;  

 komisję tworzą osoby z przygotowaniem muzycznym; 

 komisja przeprowadza konkurs, przyznaje punkty według podanych kryteriów  

i sporządza protokół. 

 

VIII. NAGRODY 

 przyznane zostaną trzy pierwsze miejsca; 

 laureaci   trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody książkowe; 

 każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. 

Serdecznie zapraszamy! 

mailto:spdwojka@op.pl
http://www.sp2.pilanin.pl/
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