
Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 

YOU CAN SING 2022 
 

 Organizatorem konkursu piosenki obcojęzycznej jest                             

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie. Konkurs 

przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI oraz oddziału przygotowawczego. 

Konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej nr 13 w dniu  14.06.2022 r. o godz. 

10.30. 

I. Cele konkursu: 

• Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów, 

• Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę, 

• Promowanie aktywności twórczej wśród uczniów, 

• Motywowanie  uczniów  do  nauki  języka  angielskiego  w  ciekawy              

i przyjemny sposób, 

• Promocja nowych talentów, 

• Utrwalenie i wzbogacenie leksyki, 

• Praca nad poprawną wymową, 

• Przygotowanie  uczniów  do  publicznych  wystąpień  –  przezwyciężenie 

tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie, 

• Realizacja marzeń i ambicji, 

• Budzenie wiary we własne siły i talent, 

• Integracja dzieci. 

 

II. Warunki uczestnictwa: 

• W konkursie mogą wziąć udział:  soliści, pary wokalne i zespoły (do 5 osób), 

z klas IV-VI SP1 w Radzyminie oraz oddziału przygotowawczego. 

• Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze 

solisty. 

• Wykonawcy  przygotowują  i  prezentują  dowolną  piosenkę  w  języku 

angielskim lub ukraińskim. 

• Uczestnicy mogą zaśpiewać całą piosenkę lub tylko jakąś jej część (np. 1 

zwrotkę wraz z refrenem).  

• Tekst piosenki należy znać na pamięć. 
 

• Podkładem  muzycznym  podczas  przesłuchań  konkursowych  może  być 



akompaniament  własny, nagranie instrumentalne na USB (bez słów).  

• Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika.  

• Piosenki powinny być dostosowane do wieku wykonawców.  

• Organizator nie odpowiada za ewentualne trudności wynikające z 

problemów technicznych (np. trudności z odtworzeniem podkładu). 

 

III. Ocena i nagrody: 

• Oceny  wykonawców  dokona  Jury, złożone z 4 osób. 

• Każda osoba z jury po każdym wystąpieniu przyzna punkty  w skali 1-5. 

• Jury  będzie  oceniać występ  według następujących kryteriów: 

 

Językowe: 

• słownictwo: poziom językowy 

• wymowa 

• dobór repertuaru 

Muzyczne: 

• interpretacja utworu 

• indywidualność artystyczna 

• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny. 

 

• Przy końcowej ocenie decydujące są kryteria językowe. 

• W wyniku przesłuchań Jury może przyznać: 

• miejsca od 1 do 3  

• wyróżnienia 

• Decyzje Jury są ostateczne. 

• Wszyscy  uczestnicy  konkursu  otrzymają  dyplomy  uczestnictwa,  a 

zwycięzcy dyplomy oraz nagrody. 

 

• Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu: nauczyciele języka 

angielskiego. 

• Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z wydarzenia zostanie zamieszczone na 

stronie internetowej szkoły. 

 

 


