
 

 
 
    

Szkoła Języków Obcych „Britannia”  
oraz 

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku  
 

serdecznie zapraszają  
 

do wzięcia udziału  
 

w KONKURSIE PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ  

 

organizowanym dla uczniów szkół podstawowych: 
 
 

 „Śpiewać każdy może ... 

czyli jesienne rykowisko”  

 edycja na rok szkolny 2015/2016 

 

Termin konkursu: środa, 25 listopada 2015 r., godz. 9:00 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń: piątek, 13 listopada 2015 r. 

 
 

Szanowni Nauczyciele muzyki, języków obcych, drodzy 
Uczniowie! 

 
  Muzyka pomaga w kształtowaniu osobowości młodego człowieka 

oraz daje mu szansę samorealizacji. W wielu uczniach drzemie 

niewyobrażalny potencjał twórczy, a ujawnienie swoich talentów daje sporo 

satysfakcji wówczas, jeśli dzieci mogą zaprezentować i skonfrontować 

swoje umiejętności z innymi rówieśnikami. 

 
 
 



 

 
 
 
 

Cele konkursu: 
 

 Popularyzacja śpiewania piosenek w języku angielskim, 
 Prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci, 
 Promocja pracy i twórczości nauczycieli, 
 Wychowywanie poprzez śpiewanie - oddziaływanie profilaktyczne, 
 Nauczanie języków obcych poprzez muzykę. 

 

Zasady konkursu: 
 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób uczących się języka 
angielskiego. 
 

2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie szkół podstawowych 
(klasy od 3 do 6) 
w dwóch kategoriach: 
- kategoria 1: soliści 
- kategoria 2: grupy wokalne (maksymalnie do 4 osób). 
 

3. Wykonawcy mogą wykonać co najwyżej jeden utwór w języku angielskim. 
 

4. Tematyka piosenek jest dowolna. Wykonywany utwór może mieć formę 
kabaretu, parodii, być indywidualną interpretacją utworu bądź też jego 
wiernym odzwierciedleniem. 
 

5. Wykonywany utwór muzyczny nie może przekroczyć 3 minut. Wykonanie 
może być a capella bądź z podkładem muzycznym na płycie CD (uprzednio 
przygotowanej przez Uczestnika). Podkłady muzyczne / akompaniament 
instrumentów zapewnia Uczestnik (z pomocą nauczyciela-opiekuna). 
Niedozwolone są podkłady muzyczne ze słowami piosenek. 
 

6. Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez jednego solistę 
lub jedną grupę wokalną (maksymalna ilość osób w grupie wokalnej 4 osoby). 
 

7. Eliminacje do konkursu na etapie szkolnym dokonywane są przez szkoły 
we własnym zakresie. Organizator nie narzuca szkołom formy doboru 
uczestników do Konkursu Piosenki Anglojęzycznej. 
 

8. Niedozwolone jest wykonywanie piosenek zawierających wulgaryzmy. 
 

9. Kolejność występów zostanie ustalona i Opiekunowie Uczestników zostaną 
powiadomieni o kolejności występu drogę mailową. 

 
10.  Zgłoszenia przyjmowane są: 

 drogą elektroniczną po wypełnieniu formularza zgłoszenia udziału i 
przesłaniu go na adres mailowy: rykowisko.rybnik@gmail.com 

 

mailto:rykowisko.rybnik@gmail.com


 

 
 
 
 

 osobiście poprzez dostarczenie formularza zgłoszenia udziału do 
sekretariatu Szkoły Języków Obcych Britannia ul. Raciborska 15, 
Rybnik (od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00). 

 

Druk formularza zgłoszenia udziału (w załączeniu). 
 

11. Zmiana repertuaru po dokonaniu zgłoszenia możliwa będzie jedynie za zgodą 
organizatorów najpóźniej do 18 listopada 2015.  
 

12. Kryteria oceny: 

 poprawność językowa, 

 ekspresja muzyczna (dynamika wykonania, modulacja głosu), 

 emisja głosu, intonacja (czystość dźwięku), 

 wrażenia artystyczne, 

 walory sceniczno – aktorskie. 
 
Jury nie ocenia akompaniamentu muzycznego towarzyszącego uczestnikowi ani 
zespołu tanecznego. Jury ocenia tylko wykonawców utworu. Jury zastrzega sobie 
prawo do nieprzyznania wszystkich miejsc w poszczególnych kategoriach. 

 
13.  Ogłoszenie wyników nastąpi po obradach Jury w dniu konkursu. 

 
14. Dla Laureatów przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

 
15. Opiekunowie otrzymają zaświadczenia przygotowania uczniów do udziału w 

konkursie. 
 

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa nr 5 w Rybniku, Szkoła Języków Obcych 
Britannia 
Osoba kontaktowa:  Maria Gacek, pracownik Szkoły Języków Obcych Britannia 
tel. kom. 609084019, e-mail: rykowisko.rybnik@gmail.com 
 
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów do konkursu:  

piątek, 13 listopada 2015 r. 
 
Data przeprowadzenia konkursu:  
 

środa, 25 listopada 2015, godz. 9:00 
 

Miejsce przeprowadzenia konkursu: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja 
Kopernika w Rybniku, ul Różańskiego 14a. 
 

Szczegółowy program konkursu zostanie przesłany Szkołom, które dokonały 
zgłoszenia kandydatów do udziału w nim do 20.11.2015. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 


