
POWIATOWY KONKURS WOKALNY 

PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

PROJEKT RECYTATORSKO-WOKALNY 

‘ENGLISH THROUGH ART’ 

dla uczniów gimnazjów 

 

Konkurs został objęty honorowym patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w 
Katowicach 

 

 

Termin: 9 marca 2017r. (czwartek) godzina 10.00 – eliminacje do finału 

16 marca 2017r. (czwartek) godzina 9.00 - finał 

 

 

Miejsce: aula I LO im.J.Słowackiego w Częstochowie, Al.Kościuszki 8 

 

 

Cele edukacyjne:  

 

 zapoznanie uczniów z repertuarem wykonawców angielskiego obszaru językowego 

 przybliżenie kultury i sztuki krajów angielskiego obszaru językowego 

 przełamywanie barier językowych u uczniów 

 prezentacje talentów wokalnych uczniów gimnazjów 

 odkrywanie i wyrabianie u uczniów umiejętności autoprezentacji 

 współzawodnictwo w prezentacji zdolności językowych 

REGULAMIN KONKURSU: 

 

 
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III gimnazjów. 

2. Zasięg: Częstochowa i region częstochowski 

3. Konkurs został zgłoszony do Kuratorium Oświaty i ma status Konkursu Powiatowego 

4. Uczeń wykonuje wybrany przez siebie wcześniej utwór w języku angielskim, w tym roku z 

repertuaru następujących artystów/zespołów: Beyonce, Maroon 5, Rihanna, George 



Michael. Każda szkoła może wytypować maksymalnie dwóch uczestników/dwa zespoły. 

Uczniowie zobowiązani są zapewnić sobie akompaniament lub podkład muzyczny. 

5. Jury ocenia : 

 interpretację tekstu (1-5pkt.),  

 wymowę (1-5pkt.),  

 talent wokalny uczestnika (1-5pkt),  

 ogólne wrażenie artystyczne (1-5pkt), 

6. W skład jury wchodzą: 

 nauczyciele języka angielskiego LO im. J. Słowackiego (3 osoby),  

 nauczyciel muzyki/śpiewu 

 przedstawiciel społeczności uczniowskiej I LO im. J. Słowackiego (1 osoba), 

7. Jury wybiera  ścisłą czołówkę, która podczas gali zmagać się będzie ponownie o 3 pierwsze 

miejsca i wyróżnienia. Podczas gali zwycięzcy otrzymują certyfikaty uprawniające do kursów 

języka angielskiego  w szkole językowej British School: Al. Najświętszej Marii Panny 24 

 lokal 12, 42-202 Częstochowa, tel. (34) 368-16-54, i nagrody rzeczowe. W przypadku 

zespołów możliwy jest tylko jeden kurs językowy. 

8. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku oraz danych osobowych takich jak: imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela-

opiekuna, dane dotyczące szkoły uczestnika w celu promocji szkoły i wydarzenia. 

Uczestnicy wyrażają zgodę na robienie zdjęć podczas ich występów. 

9.  Gala laureatów projektu ‘ENGLISH THROUGH ART’   odbędzie się  16 marca 2017 r. o godz. 

9.00. W pierwszej części gali odbędzie się część recytatorska konkursu. 

10. Szkoła biorąca udział w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeniowej           

i przesłania jej na adres tami.s@interia.pl do 3 marca 2017r. oraz przesłania tejże karty 

zgłoszeniowej wraz z tekstem wybranego utworu oraz jego podkładem na płycie CD           

na adres szkoły z dopiskiem „English through art”- część wokalna. (adres szkoły: I LO  

im. J. Słowackiego, Al. Kościuszki 8, 42-200 Częstochowa). W przypadku własnego 

akompaniamentu należy tę informację dodać w karcie zgłoszeniowej. 

mailto:tami.s@interia.pl


11. Osoby, które biorą udział w części wokalnej oraz recytatorskiej konkursu i zostaną 

laureatami mogą otrzymać tylko jedną nagrodę. Zachowując oba tytuły,  nie otrzymują 

podwójnej liczby kursów, które można wykorzystać tylko w kolejnym roku szkolnym. 

12.  Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie 

wizerunku oraz danych osobowych takich jak: imię i nazwisko uczestnika i 

nauczyciela-opiekuna oraz dane dotyczące szkoły uczestnika w celu promocji szkoły i 

wydarzenia. 

13. Decyzja jury jest nieodwołalna i ostateczna. 

14. Uczniowie przychodzą na konkurs ze swoim opiekunem, który jest odpowiedzialny za jego 

bezpieczeństwo. 

15. Dojazd na konkurs na koszt własny. 

Serdecznie zapraszamy!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ 

‘ENGLISH THROUGH ART’ 

 

SZKOŁA 

ZGŁASZAJĄCA 

UCZNIA 

 

 

ADRES SZKOŁY 

 

 

 

 

TEL./FAX 

 

 

 

 

NAUCZYCIEL  

PRZYGOTOWUJĄCY 

UCZESTNIKÓW 

 

 

 

TEL. KONTAKTOWY 

E-MAIL 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZESTNIKA 
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TYTUŁ PIOSENKI  

ORAZ JEJ WYKONAWCA 
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PRZYBLIŻONY  

CZAS TRWANIA 

PREZENTACJI 
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