
Szkoła Podstawowa nr 61                Poznań, 05.12.2017 r. 
im. Komisji Edukacji Narodowej       
ul. Szczepankowo 72a  
61-306 Poznań   
tel. (61) 872 61 35 
 
       Szanowni Państwo, 

       Dyrektorzy Szkół Podstawowych, 

       Nauczyciele Języków Obcych,  

       Nauczyciele Muzyki. 

 
 
  

Poznański Mi ędzyszkolny Przegląd Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki 

Świątecznej to doskonała okazja, aby przede wszystkim pośpiewać, ale także 

spotkać się wspólnie w świątecznej atmosferze i w ten sposób przedłużyć 

świętowanie radości z Bożego Narodzenia. Przewodnia idea konkursu sprawia, 

że za każdym razem inna szkoła staje się gospodarzem muzycznej uroczystości, 

tym samym podnosi to atrakcyjność wspólnych spotkań na rzecz propagowania 

śpiewu wśród młodzieży.  

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 Przegląd odbędzie się już po raz 

jedenasty i tym razem pragniemy zaprosić wszystkich chętnych uczniów klas 

siódmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej 

nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu.  

Tegoroczny Przegląd odbędzie się w naszej szkole w piątek 26 stycznia 

2018 r. o godzinie 11.00. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów do 

nadsyłania kart zgłoszeniowych do koordynatora Przeglądu. 

 
 
 
 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
       

           Dyrektor 
Tamara Przybyła-Bartczak 
                             
       

Koordynator  Przeglądu,    
Agnieszka Szkiela 



                                                                                                   
 

REGULAMIN PRZEGLĄDU. 
 
 

1. Każde gimnazjum może zgłosić do uczestnictwa w Przeglądzie osoby w kategorii 
piosenki indywidualnej oraz zespoły liczące do 5 osób w kategorii piosenki 
zespołowej. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 2 solistów i 2 zespoły. 
Uczestnicy prezentują jedną kolędę lub piosenkę świąteczną w wybranym przez 
siebie języku. W przypadku znacznej liczby chętnych liczyć się będzie kolejność 
nadesłanych zgłoszeń.  

 
2. Utwory można wykonywać z własnym akompaniamentem lub podkładem 

muzycznym. Organizator konkursu dysponuje instrumentem klawiszowym oraz 
aparaturą nagłaśniającą.  

 
3. W przypadku, gdy wyróżnionemu soliście startującemu w kategorii piosenki 

indywidualnej akompaniował inny uczeń, nagrodę otrzymuje zarówno uczeń 
wykonujący utwór wokalnie, jak i uczeń akompaniujący. W kategorii piosenki 
zespołowej nagrodę otrzymują wszyscy członkowie zespołu.  
 

4. W każdej kategorii (indywidualna i zespołowa) Jury Przeglądu może przyznać miejsca 
od 1 do 3. Ocenie podlegać będzie muzykalność, poprawność językowa, umiejętności 
wokalne, intonacja, dykcja, interpretacja, dobór repertuaru oraz ogólne wrażenie 
artystyczne. 
 

5. Zgłoszenia uczestników na załączonej karcie zgłoszeniowej  oraz pliki w formacie 
MP3 z podkładem muzycznym wykonywanego utworu prosimy przesyłać na mail: 
aaszkiela@gmail.com   do poniedziałku 8 stycznia 2018 r. 
 

6. Zgodnie z regulaminem, szkoła laureata jest organizatorem kolejnego przeglądu.                     
W przypadku, gdy laureatem zostanie uczeń szkoły organizującej konkurs, szkoła 
zdobywcy 2. miejsca przejmuje organizację konkursu w kolejnym roku szkolnym 
2018/2019.  
 

7. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o mailowy kontakt                                      
z koordynatorem  Przeglądu: aaszkiela@gmail.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 
(kategoria piosenki indywidualnej). 

 
 
 

Imię i nazwisko uczestnika/uczestników konkursu: 
1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 

 
Tytuł wykonywanego utworu: 

1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 

 
Język wykonywanego utworu: 

1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko opiekuna/ opiekunów 

1. ……………………………………………………….. 
2. ……………………………………………………….. 

 
Nazwa i adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon szkoły:……………………………………………… 
Telefon kontaktowy do opiekuna uczestników konkursu: 
………………………………………………………………. 
 
Sposób realizacji utworu (dotyczy sprzętu muzycznego wymaganego do wykonywania 
utworu: liczba mikrofonów/ rodzaj instrumentu akompaniującego). 
Prośby do organizatora dotyczące nagłośnienia ( w przypadku korzystania z gitar 
elektrycznych uczestnik Przeglądu zobowiązany jest przywieźć swój wzmacniacz). 
 
1.…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………………………………………
..………………………………………………………………………………………….
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KARTA ZGŁOSZENIOWA 

(kategoria piosenki zespołowej). 
 
 
 

Skład osobowy zespołów: 
1 …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

2 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 

 
Tytuł wykonywanego utworu: 

1 ……………………………………………………….. 
2 ……………………………………………………….. 

 
Język wykonywanego utworu: 

1 ……………………………………………………….. 
2 ……………………………………………………….. 

 
Imię i nazwisko opiekuna/ opiekunów 

1 ……………………………………………………….. 
2 ……………………………………………………….. 

 
Nazwa i adres szkoły: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon szkoły:……………………………………………… 
Telefon kontaktowy do opiekuna uczestników konkursu: 
………………………………………………………………. 
 
Sposób realizacji utworu (dotyczy sprzętu muzycznego wymaganego do wykonywania 
utworu: liczba wokalistów/ liczba mikrofonów/ rodzaj i liczba instrumentów 
akompaniujących).  
Prośby do organizatora dotyczące nagłośnienia ( w przypadku korzystania z gitar 
elektrycznych uczestnik Przeglądu zobowiązany jest przywieźć swój wzmacniacz). 
 
1.…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………….. 
2.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......
........................................................................................................................................... 


