
REGULAMIN 

GMINNEGO PRZEGLĄDU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

Rising Stars – singing contest 

 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU: 

19 maja (czwartek) 2022r. godz. 09:00 

Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach 

 ul. Wołczyńska 14 

46-030 Murów 

e-mail: pspbudkowice@murow.pl  tel. 774210012 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach 

 ul. Wołczyńska 14 

46-030 Murów  

Koordynator: Katarzyna Margos 

 

email: kmargos@pspbudkowice.pl, tel. 575769221 

 

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; 

- współpraca szkół w obrębie gminy Murów 

REGULAMIN KONKURSU: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-IV, którzy występować będą w dwóch 

kategoriach klasy I-II oraz III-IV; 

- każda szkoła typuje maksymalnie czterech solistów lub duety; 

- uczestnicy przygotowują dowolną piosenkę w języku angielskim; 

- maksymalny czas trwania występu to 4 minuty; 
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- podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament 

własny, bądź nagranie instrumentalne na pendrivie lub płycie CD– w miarę 

możliwości bez słów – tylko akompaniament; 

- uczestnicy muszą znać na pamięć i rozumieć słowa piosenki; 

- wykonawcy krótko przedstawią się w języku angielskim i podadzą tytuł piosenki 

oraz wykonawcę oryginału; 

- opiekunem uczestnika/uczestników konkursu jest nauczyciel języka angielskiego 

lub innego przedmiotu; 

- w komisji konkursowej zasiądą nauczyciele-angliści reprezentujący wszystkie szkoły oraz 

nauczyciel-muzykolog, którzy będą oceniać występy uczniów. 

KRYTERIA OCENIANIA: 

- poprawność językowa (1–5 pkt.),  

- jakość wykonania pod względem czystości dźwięków, rytmiki (1- 5pkt.),  

- wrażenie artystyczne, w tym interpretacja, scenografia, strój, układ taneczny (1 – 5pkt.) 

UWAGI ORGANIZACYJNE: 

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

koordynatora konkursu: kmargos@pspbudkowice.pl do 29 kwietnia 2022r. 

- Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz drobne upominki, a 

zwycięzcy dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Murów, który 

objął konkurs swoim patronatem. Dodatkowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do 

osób odpowiedzialnych za konkurs, e-mail i numer telefonu jak wyżej. 

- Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA stanowiącej 

załącznik do Regulaminu w terminie do 29.04.2022r. oraz przygotowanie i dostarczenie 

podkładu muzycznego do koordynatora konkursu lub sekretariatu szkoły, a także pozyskanie 

od rodziców uczestników stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych ich dzieci w 

związku z udziałem w konkursie (Załącznik nr 2) w terminie nie przekraczającym tygodnia 

przed występem – 12.05.2022r. 

 

GORĄCO ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

mailto:kmargos@pspbudkowice.pl

