
          
      

REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ ♫♫♫  

 

I. ORGANIZATOR: Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej  

w Ostrzeszowie, ul. Krańcowa 7, 63-500 Ostrzeszów; pod patronatem 

Starosty Ostrzeszowskiego  

Osoba koordynująca realizację konkursu: Katarzyna Kubiak-Moś, nauczycielka 

języka angielskiego 

 

II. CELE KONKURSU 

Celem konkursu piosenki angielskiej i niemieckiej jest promowanie autonomii 

wśród uczniów w uczeniu się języków obcych poprzez aktywne słuchanie  

repertuaru w języku angielskim i niemieckim.  

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

♪ rozwijanie zainteresowań językiem angielskim i niemieckim wśród społeczności 

uczniowskiej lokalnych szkół podstawowych, 

♪ motywowanie uczniów do samodzielnego rozwijania zasobu słownictwa i struktur 

gramatycznych, 

♪ promowanie poprawności językowej,  

♪ popularyzacja metody uczenia się języków obcych poprzez słuchanie muzyki 

wykonawców zagranicznych, 

♪ promowanie idei integracji międzyszkolnej, 

♪ stworzenie uczniom szansy rozwijania wiedzy językowej w połączeniu  

z rozwijaniem umiejętności wokalnych.  

 

III. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych powiatu 

ostrzeszowskiego. Każda ze szkół może zgłosić maksymalnie 3 uczestników. 

 

 



IV. ZASADY VII POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ              

I NIEMIECKIEJ 

1. Konkurs ma charakter koncertu, którego wykonawcami będą uczniowie 

śpiewający wybraną przez siebie piosenkę w języku angielskim lub niemieckim. 

2.  Uczestnicy konkursu wykonują solo wybrany przez siebie repertuar 

indywidualnie.    

3. Tematyka piosenki oraz jej styl muzyczny jest dowolny. Uczniowie mogą      

wybrać dowolny repertuar, który zaprezetują w j. angielskim lub niemieckim.   

4. Opiekun uczestnika zobowiązuje się do wysłania deklaracji uczestnictwa        

w konkursie oraz podkładu muzycznego w postaci nagrania MP3 na adres         

e- mail: katarzyna.kubiak-mos@zs2.ostrzeszow.pl do 22 marca 2023.                 

W dniu eliminacji szkolnych (29.03 2023 – środa) podkład muzyczny będzie 

udostępniony przez organizatora konkursu w postaci ścieżki dźwiękowej MP3 

wysłanej wcześniej przez opiekuna uczestnika konkursu na powyższy adres      

e-mail.  

 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony na etapie szkolnym i powiatowym. Etap 

szkolny odbędzie się w jednostce macierzystej organizatora, tj. w Zespole Szkół 

nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie 29 marca 2023, natomiast 

etap powiatowy odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  

w Ostrzeszowie. 

   

V. TERMINARZ I MIEJSCE VII KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ  

I NIEMIECKIEJ 

ETAP SZKOLNY- odbędzie się 29 marca 2023 (środa) o godz. 11.00 w auli 

prawej budynku głównego szkoły, przy ulicy Krańcowej 7 w Ostrzeszowie  

Prosimy uczestników konkursu oraz ich opiekunów o puntualne przybycie w tym 

dniu do Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie. 

W etapie szkolnym jury wyłoni najlepszych wykonawców, którzy zostaną 

zakwalifikowani do etapu finałowego.  

 

 FINAŁ KONKURSU – sala sesyjna Starostwa Powiatowego, przy ul. 

Zamkowej 31 w Ostrzeszowie (dokładna data zostanie podana w dniu eliminacji 

szkolnych).  

 

Ogłoszenie wyników nastąpi po krótkiej naradzie jury, po wysłuchaniu 

repertuaru zaprezentowanego przez wykonawców. 

 

Dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca w VII POWIATOWYM KONKURSIE PIOSENKI 

ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ przewidziano atrakcyjne nagrody. 
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VI. KRYTERIA OCENIANIA 

♪ kryterium nadrzędnym będą umiejętności językowe zaprezentowane podczas 

konkursu, tzn. różnorodność i trudność słownictwa zawartego w repertuarze oraz 

jego prawidłowa wymowa, prawidłowa intonacja, odpowiednia artykulacja treści 

językowych, znajomość tekstu, dynamika i tempo prezentowanego utworu 

muzycznego 

♪ na ocenę nie ma wpływu długość utworu oraz styl muzyczny prezentowanego 

repertuaru 

♪ umiejętności wokalne uczestników będą kryterium podrzędnym  

 

VII. Dodatkowych informacji na temat VII POWIATOWEGO KONKURSU 

PIOSENKI ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ udziela koordynator: Katarzyna 

Kubiak-Moś, Tel. 782-118-371, email: katarzyna.kubiak-

mos@zs2.ostrzeszow.pl 
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