
REGULAMIN  

SZKOLNEGO KONKURSU KOLĘD I PIOSENEK RELIGIJNYCH:  

„WSPÓLNE KOLĘDOWANIE” DLA KL. I – III 

2022/23 

 

 

Organizator: 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4, im. Jana Pawła II w  Krasnymstawie 

 

Koordynatorzy:  

p. Katarzyna Gałus, p. Izabela Ruśniak, s. Dorota Tomczyk, p. Wioletta 

Żebrowska - Kowalska 

 

Cele: 
 

➢ kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych  
 

➢ rozbudzenie w uczniach chęci śpiewania kolęd, piosenek  

świątecznych związanych z Bożym Narodzeniem  

 

➢ rozwijanie talentów muzycznych 

 

➢ rozbudzanie zainteresowań muzycznych 

 

➢ integracja dzieci 

 

➢ prezentacja wartościowych i popularnych kolęd oraz piosenek  

o tematyce Bożego Narodzenia w języku polskim  

 

➢ Budzenie wiary we własne możliwości podczas wykonywania 

utworu 

 

 

Uczestnicy: 

Uczniowie klas I – III 

 

Termin i miejsce konkursu: 

Rozpoczęcie  konkursu 08.12.2022 r. – 22.12.2022 

Prace powinny być nadesłane w formacie: mp4, 

 



Konkurs odbywa się online 

 

Warunki uczestnictwa: 

➢ Uczestnicy przygotowują i zgłaszają w formie nagrania video jedną  

dowolnie wybraną kolędę, lub  piosenkę nagranie wersji 

instrumentalnej o tematyce Bożego Narodzenia /2 zwrotki - 

nie więcej/  

 

➢ Uczestnicy śpiewają utwór lub wykonują go na instrumencie 

muzycznym z podkładem muzycznym lub z akompaniamentem  

(nie jest dopuszczony pełny playback)   

  

➢ W konkursie mogą brać udział soliści  

 

➢ W konkursie będą brać udział osoby, które do dnia 22 grudnia 2022r. 

dostarczą do organizatora wypełnioną kartę uczestnictwa  

oraz prześlą nagranie video swojego utworu  

 

➢ Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się  

z niniejszym regulaminem i wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

 

Kategorie wykonawcze: 

1. wokalna  

2. instrumentalna  

 

Kryteria oceny: 

Jury konkursu będzie brało pod uwagę: 

➢ umiejętności wokalne 

➢ umiejętności instrumentalne 

➢ dobór repertuaru  

➢ interpretacja 

➢ ogólny wyraz artystyczny 

➢ aranżację /przebranie, miejsce z nastrojem świątecznym/ 

 

Jury: 

Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z nauczycieli. 

Decyzja jury jest ostateczna  

 

 



 

Nagrody: 

Przewidziane są nagrody za zajęcie pierwszych trzech miejsc  

oraz wyróżnień. Dla wszystkich uczestników konkursy – dyplomy. 

Nagrody ufundowała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Krasnymstawie 

 

Finalistów będzie można obejrzeć i wysłuchać na stronie internetowej 

szkoły:  http://psp4.pl oraz na apelu szkolnym dla klas I - III 
 

Filmy prosimy przesyłać jako załącznik do karty zgłoszenia 

zewnętrznym transferem plików dysk Google na jeden z adresów  

 e-mail: kgalus@psp4.pl , dtomczyk@psp4.pl ,  

wzebrowskakowalska@psp4.pl , irusniak@psp4.pl  

Imię nazwisko ucznia, klasa, tytuł utworu 
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