
 

 

REGULAMIN 

III SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I 

PASTORAŁEK 

„Zaśpiewajmy razem, czyli Merry Christmas Everyone!” 

dla kl. 0-VIII 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas 0 - 8 Szkoły Podstawowej nr 5 imienia 

Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim. 

2. Uczniowie mogą zaśpiewać lub zagrać na instrumencie muzycznym dowolną 

kolędę/pastorałkę /piosenkę zimową. 

3. Dopuszczalne jest wykonanie piosenki w języku polskim lub angielskim. 

4. Jury może zadecydować o przyznaniu nagrody specjalnej za najlepsze wykonanie 

piosenki w języku obcym. 

5. W konkursie udział brać mogą soliści. 

6. Uczniowie oceniani będą w trzech kategoriach wiekowych: 

Kategoria I Klasy 0-3 

Kategoria II Klasy 4-8 

7. Wokaliści mogą śpiewać z podkładem muzycznym (podkład muzyczny karaoke 

bez wokalu) nagranym na pendrive, płytę CD lub z podkładem udostępnionym on-

line z Internetu. Uczestnicy mają również możliwość występu z akompaniamentem 

instrumentalnym zorganizowanym we własnym zakresie. 

8. Uczestnik konkursu może wystąpić w jednym utworze. 

9. W dniu eliminacji szkolnych uczeń zobowiązany jest mieć przy sobie podkład 

muzyczny. 

10. Ocenie podlegają: 

a) Dobór repertuaru (premiowane będą mniej popularne utwory) 



 

 

b) Interpretacja utworu 

c) Intonacja 

d) Dykcja 

e) Muzykalność 

f) Ogólny wyraz artystyczny. 

11. Laureaci konkursu będą mieć możliwość wystąpienia podczas szkolnego 

Kiermaszu Bożonarodzeniowego 15 grudnia 2022 r. 

12. W przypadku dużej ilości zgłoszeń jury zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenia wstępnych eliminacji w klasach. 

13. Zgłoszenia do konkursu należy kierować do: 

- klasy 0-3: p. Emilii Świderskiej lub p. Heleny Robaszyńskiej-Janiec 

(bezpośrednio lub przez dziennik elektroniczny); 

- klasy 4 – 8: p. Karoliny Okulskiej lub p. Małgorzaty Siudek (bezpośrednio lub 

przez dziennik elektroniczny) 

Ważne terminy: 

- Do 7 grudnia (środa) – zgłoszenie do konkursu 

- 9 grudnia (piątek) od godziny 12.10 eliminacje dla klas 0-3 (na małej sali 

gimnastycznej). 

- 12 grudnia (poniedziałek) od godziny 9.00 eliminacje dla klas 4-8 (na małej 

sali gimnastycznej). 

- 15 grudnia – występ laureatów podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego w 

Szkole Podstawowej nr 5. 

 


