
Regulamin Szkolnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach                                                                       

 

Rok szkolny 2018/2019 

 

I. ORGANIZATORZY: 

1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach,  

2) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, 

3) klasa IIIc gimnazjum. 

II. CELE KONKURSU: 

1) popularyzacja śpiewania kolęd, 

2) kultywowanie polskich tradycji świątecznych, 

3) umożliwienie uczniom utalentowanym muzycznie rozwijania talentów, 

4) propagowanie kultury muzycznej, 

5)kształtowanie umiejętności współzawodnictwa, 

6)integracja społeczności uczniowskiej, 

7)prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek. 

III. UCZESTNICY: 

1) uczniowie klas III gimnazjum oraz klas VII i VIII Szkoły Podstawowa nr 2, 

2) w razie zgłoszenia chęci udziału przez klasę z roczników I-VI Przewodnicząca Samorządu 

Uczniowskiego może podjąć decyzje o dopuszczeniu klasy do uczestnictwa. 

IV.TERMIN KONKURSU: 

1) Konkurs odbędzie się w grudniu, dokładny termin zostanie ogłoszony w osobnym komunikacie na 

stronie internetowej szkoły. 

V.WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1) Konkurs Kolęd i Pastorałek przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. 

Bohaterów Westerplatte w Myślenicach, 

2) uczestnicy konkursu zobowiązani są do zaprezentowania dwóch utworów w języku polskim: dwóch  

kolęd lub dwóch  pastorałek albo jednej kolędy i jednej pastorałki, 

3) występującym powinien towarzyszyć akompaniament „na żywo”, 

4) występ obowiązkowo mają zakończyć życzenia, 



5) od uczestników nie wymaga się pamięciowego opanowania tekstu pod warunkiem, że nie ma to 

wpływu na wrażenie artystyczne. 

VI. KRYTERIA OCENY: 

Podczas prezentacji uczestników konkursu jury kierować się będzie następującymi kryteriami: 

1) umiejętności wokalne wykonawców, 

2) dobór repertuaru (na podstawie rozdziału II punkt 2 i 7), 

3) interpretacje artystyczne wykonawców, 

4) oprawa muzyczna,  

5) wrażenie artystyczne, 

6) elementy gry aktorskie i przebrania (należy uwzględnić rozdział II punkt 7), 

7) ilość uczestników,  

8) stopień zaangażowania uczestników. 

VII. JURY: 

1) Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa złożona z trzech nauczycieli i trzech uczniów, 

2) oceny punktowe nie są wiążące dla jury, 

3) werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny, 

4) sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga jury konkursu, a decydujący głos ma Przewodnicząca 

Samorządu Uczniowskiego.  


