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PO UBIEGŁOROCZNYM SUKCESIE  
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI 

KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ   

EUROMUSIC 
DLA UCZNIÓW KLAS 2-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
Konkurs odbędzie się 

 30 kwietnia 2015 roku (czwartek) o godzinie 13:00  
w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 5 „Twoja Przyszłość" 

 w Sosnowcu, ul. Dziewicza 41.  
 

I. Cele konkursu:  
 

 prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,  
 propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,  

 promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,  
 motywowanie uczniów do nauki języków obcych w ciekawy i przyjemny sposób,  

 promocja talentów,  
 utrwalenie i wzbogacenie leksyki,  
 praca nad poprawną wymową,  

 przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu,  
umiejętność zachowania się na scenie,  

 budzenie wiary we własne siły i talent.  
 

II. Warunki uczestnictwa:  
 

1.   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej.  
2.   Szkołę reprezentować może dwóch uczniów.  

3.   Konkurs przeprowadzony będzie w kategorii soliści.  
4.   Uczestnik prezentuje 1 piosenkę w języku angielskim.  

5.   Zgłoszenie należy przesłać do dnia 13 kwietnia 2015 roku. W zgłoszeniu należy 
podać nazwę i adres szkoły, nazwisko uczestnika i opiekuna, tytuł 

prezentowanego utworu.  
6.   Zgłoszenie należy wysłać w formie elektronicznej na adres organizatora 

szkola@psp5.pl lub telefonicznie (32.299.91.79).  

7.   Uwaga! Liczba miejsc w konkursie jest ograniczona! W konkursie może wziąć 
udział tylko 20 uczniów.  

8.   Do konkursu zostanie zakwalifikowanych pierwszych 20 osób, które będą spełniały 
wymogi formalne konkursu. 

9.   Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę anglojęzyczną trwającą 
nie dłużej niż 3 minuty.  
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10.   Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych musi być nagranie 
instrumentalne (linia melodyczna) przesłane pocztą elektroniczną przez osobę 

zgłaszającą uczestnika.  
11.   Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przy małej liczbie 

zgłoszonych uczestników. 

 

III. Organizacja konkursu:  

Każdy uczestnik wybiera sobie utwór i dobiera podkład muzyczny z linią 

melodyczną. Podkład muzyczny należy dostarczyć pocztą elektroniczną z opisem 
zawierającym tytuł piosenki, nazwę szkoły i nazwisko wykonawcy, do dnia 23 

kwietnia 2015r. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie 
nieprawidłowości wynikające z błędnych nagrań. 

 

IV. Kryteria oceniania:  

 dobór repertuaru dopasowany do wieku uczestnika i jego umiejętności oraz 
warunków  głosowych,  

 poprawność wykonania pod względem językowym,  

 ogólny wyraz artystyczny prezentacji wokalnej. 

 

V. Ocena i nagrody:  

NOWATORSKI SPOSÓB OCENIANIA 

W skład JURY wchodzić będą nauczyciele ze szkół, których uczniowie będą 

uczestniczyć w konkursie. Głosowanie, wzorowane na zasadach konkursu 
Eurowizja, odbędzie się w następujący sposób: każdy z nauczycieli posiada do 

dyspozycji – 11 punktów, które może przyznać wybranym przez siebie czterem 
uczestnikom konkursu. Przy czym wartości do wyboru to 1, 2, 3 i 5. W sytuacji 

gdy np. dwóch uczestników zdobędzie taką sama liczbę punktów, pierwsze 

miejsce zdobywa ten, który otrzymał większą ilość not maksymalnych (5). 
Punkty przyznawane są po wysłuchaniu wszystkich uczestników i umieszczane 

na tablicy multimedialnej. Nauczyciele nie głosują na reprezentanta swojej 
szkoły. 

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz przyznane będą nagrody 

rzeczowe za miejsca I-III.  

DO WSPÓLNEJ ZABAWY SERDECZNIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ RODZICÓW 
UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONKURSIE. 

 
 

Organizatorzy konkursu:  
Iwona Pilarek 

Ewelina Szostak 
Małgorzata Bubak 

           


