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Szkoła Podstawowa w Szonowie 

Regulamin Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej 

„I przyszła NIEPODLEGŁOŚĆ…” 

1. Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa w Szonowie. 

2. Uczestnicy konkursu: 

 dzieci 6 – letnie z Przedszkola Miejskiego w Łasinie i oddziałów 

przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych w Wydrznie, Zawdzie  

i Szonowie, 

 uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych z Łasina, Wydrzna, Zawdy  

i Szonowa. 

3. Cele konkursu: 

 wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości 

artystycznej poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych,  

 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce 

patriotycznej,  

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

 kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej 

Ojczyzny oraz o  osobach, które walczyły o Jej niepodległość, 

 uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

4. Zasady konkursu: 

 konkurs odbędzie się dnia 23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej 

w Szonowie, 

 każda ze szkół zgłasza do konkursu maksymalnie po 3  wykonawców z 

każdej kategorii wyłonionych wg własnych kryteriów,  
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 każdy uczestnik konkursu prezentuje jeden utwór patriotyczny (za 

utwór patriotyczny uznaje się pieśń powstałą w związku z 

wydarzeniem historycznym, utwór upamiętniający postać historyczną 

i jej działalność, utwór kształtujący poczucie tożsamości  

i przynależności narodowej, utwór powszechnie uznany za utwór 

patriotyczny), 

 w konkursie mogą uczestniczyć tylko soliści w następujących 

kategoriach: 

 kategoria I: soliści – oddziały „O”,  

 kategoria II: soliści – klasy I-III, 

 kategoria III: soliści – klasy IV-VI, 

 kategoria IV: soliści – klasy VII-VIII, 

 uczestnicy mogą śpiewać a capella, z akompaniamentem 

instrumentalnym, z podkładem muzycznym przygotowanym przez 

uczestnika na CD lub USB. 

5. Kryteria oceny wykonywanych utworów: 

 dobór repertuaru dostosowanego do wieku i możliwości wokalnych, 

 interpretacja wykonywanych utworów, 

 ogólny wyraz artystyczny, 

 ekspresja estradowa, 

 oryginalność wykonania utworu. 

6. Nagrody – laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa powołana 

przez dyrektora szkoły. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy 

dyplom, natomiast zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w każdej 

kategorii otrzymają nagrody. 
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7. Zgłoszenia do konkursu należy dostarczać do siedziby organizatora: 

Szkoły Podstawowej w Szonowie i będą przyjmowane do dnia  

12 listopada 2018 r. – załącznik nr 1. 

8. Uwagi dodatkowe: 

 osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu prosimy 

kierować się do:  p. Sabiny Chylińskiej – Jendryczka – dyrektora 

szkoły, Wiesławy Kaszubskiej – tel. 564663428,  

e-mail: sabinajendryczka@wp.pl, 

 opiekun wykonawcy utworu dostarcza do dnia 12 listopada 2018 r. 

zgłoszenie oraz zgodę/y rodziców lub opiekunów na udział dzieci w 

w/w konkursie – załącznik nr 2. 
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Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Patriotycznego 

 „ I przyszła NIEPODLEGŁOŚĆ…” 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

………………………………………………………………………………...……………………………………….…… 

Nazwa i adres placówki oświatowej: 

………………………………………………………………………………………...……………………………………. 

Oddział/klasa:……………………………………………………………………………………..……………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego dziecko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon i e-mail kontaktowy: ………………………………………………….……………………….. 

 

Załącznik nr 1 

Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Patriotycznego 

 „ I przyszła NIEPODLEGŁOŚĆ…” 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

………………………………………………………………………………...……………………………………….…… 

Nazwa i adres placówki oświatowej: 

………………………………………………………………………………………...……………………………………. 

Oddział/klasa:……………………………………………………………………………………..……………….. 

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna przygotowującego dziecko: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon i e-mail kontaktowy: ………………………………………………….……………………….. 
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Załącznik nr 2 

 

Oświadczenie 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka:…………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko uczestnika konkursu) 

Oddział/klasa ……………………………………………………………………………………………….…….. 

 (nazwa szkoły/placówki) 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres szkoły/placówki, numer telefonu, adres e-mail) 

w zakresie dotyczącym Konkursu Pieśni Patriotycznej w celach prowadzenia 

konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, 

odbioru i rozliczenia nagród oraz w celach promocyjnych lub reklamowych 

organizatora, w tym na wprowadzenie moich danych do bazy danych, 

której administratorem jest Organizator. 

 

 

……………………………………………………………………………………. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


