
 

SZKOŁA  PODSTAWOWA  

im. KARDYNAŁA  STEFANA  WYSZYŃSKIEGO 

W  WIERZCHOWISKU 

 

serdecznie zaprasza Państwa do wzięcia udziału  

w  

IVGMINNYM  KONKURSIE  PIEŚNI  PATRIOTYCZNEJ 

„WYŚPIEWANA  NIEPODLEGŁOŚĆ” 

 

skierowanym do uczniów Gminy Wolbrom 

 od klas I do VIII szkoły podstawowej 

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom 

oraz Ośrodek Kultury Biblioteka Piosenki Polskiej w Krakowie. 

 

CELE KONKURSU: 

 wspieranie integralnego rozwoju uczniów w zakresie twórczości artystycznej 

poprzez umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych   

i instrumentalnych, 

 wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy 

aktywności artystycznej, 

 popularyzacja pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej, 

 pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, 

 umacnianie świadomości narodowej, 

 kultywowanie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny i 

ludziach, którzy walczyli o jej suwerenność. 

 

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzchowisku, mgr Ewa Przyjemska-Kondziołka 

                                                                Organizatorki: mgr Barbara Kałwa 

                                                                                        mgr Barbara Szybalska 

 



REGULAMIN  IV GMINNEGO  KONKURSU  PIEŚNI 

PATRIOTYCZNEJ „WYŚPIEWANA  NIEPODLEGŁOŚĆ”: 

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Wierzchowisku. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przebieg konkursu  są 

nauczyciele: Barbara Kałwa i  Barbara Szybalska.   

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Gminy Wolbrom od kl. I do VIII szkoły 

podstawowej. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i gminnego. Zostanie przeprowadzony w dwóch 

kategoriach wiekowych: 

- klasy I – IV szkoły podstawowej, 

- klasy V- VIII szkoły podstawowej. 

4. W konkursie mogą uczestniczyć soliści lub grupy wokalne i wokalno-instrumentalne (zespół 

nie może liczyć więcej niż 5 osób). Uczestnicy konkursu mogą śpiewać z akompaniamentem 

instrumentalnym dowolnej osoby lub z gotowym podkładem muzycznym. Proponowany repertuar 

zawiera Załącznik nr 1.  

5. Szkolny etap konkursu przeprowadzają nauczyciele przygotowujący uczniów w ich  

macierzystych placówkach. 

6. Do etapu gminnego można wytypować z danej szkoły maksymalnie  3 solistów ( grupy 

wokalne , wokalno-instrumentalne) z każdej kategorii wiekowej. 

7. Zgłoszenia do konkursu i oświadczenia  rodziców uczestników konkursu (Załącznik nr 2 i 3) 

należy dostarczyć do 30 października 2020 r.  na adres:  

Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku, Wierzchowisko 32B, 32-340 Wolbrom z dopiskiem: 

„Konkurs Pieśni Patriotycznej” (telefon/fax: (32)6441603, e-mail: gim5spw@szkola.wp.pl). 

ZGŁOSZENIA DOSTARCZONE PO UPŁYWIE W/W TERMINU ZE WZGLĘDÓW 

ORGANIZACYJNYCH  NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE !!! 

8. W tym roku, z uwagi na sytuację epidemiczną, etap gminny konkursu ma nową formułę.  

Opiekun, za pomocą dostępnych środków audiowizualnych (kamera, telefon, aparat 

fotograficzny) nagrywa filmik video z występu swojego ucznia – zwycięzcy szkolnych 

eliminacji.  Tło filmu powinno współgrać z charakterem konkursu. Zgrany plik filmowy  

przerabia na format Mp4 (z pomocą informatyka szkoły) i wrzuca  np. na szkolny lub własny 

Dysk Google. Pobiera link do tego pliku i przesyła go najpóźniej do 5 listopada 2020 r. na 

jeden z adresów: kalwabarbara@gmail.com  lub szybalskab33@gmail.com 

Uprasza się opiekunów, by  zadbali o prawidłową jakość dźwiękową nagrywanych filmów.  

W miarę możliwości z przesłanych filmików  powstanie  film z występami  uczestników konkursu  

i przesłany do szkół biorących udział w konkursie. 
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9. Za utwór patriotyczny uznaje się: 

 pieśń powstałą w związku z wydarzeniem historycznym, 

 piosenkę upamiętniającą ważne wydarzenie z dziejów Polski lub postać historyczną i jej 

działalność, 

 piosenkę kształtującą poczucie tożsamości i przynależności narodowej, 

 piosenkę powszechnie uznaną za patriotyczną. 

10. Kryteria oceny wykonywanych utworów:   

- dobór repertuaru, zgodność tematyki utworów z charakterem konkursu, 

- muzykalność i warunki głosowe wykonawców, 

- oryginalność interpretacji, 

- staranność i dokładność wykonania (znajomość tekstu i melodii, postawa), 

 - ogólny wyraz artystyczny. 

11. Laureatów konkursu wyłoni niezależna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Wierzchowisku. Każdy wykonawca otrzyma pamiątkowy dyplom i upominek. 

Natomiast zwycięzcom  zostaną przyznane nagrody rzeczowe. 

12. O wynikach konkursu i sposobie wręczenia nagród szkoły biorące udział w konkursie 

zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

13. Regulamin konkursu dostępny jest także na stronie internetowej szkoły: 

www.spwierzchowisko.itcom.pl 
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