
Pecna, dn. 19.12.2019r. 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

ul. Szkolna 19 

tel. 61 813 78 27 

 

 

Szanowni Dyrektorzy,  

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej! 

  

 Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Gminnym Konkursie Kolęd, tym razem 

adresowanym do nieco starszych dzieci, pod hasłem: Anieli grają, uczniowie śpiewają, 

który odbędzie się dnia 20 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Pecnej  

przy ul. Szkolnej 19, o godz. 13:30. 

Szczegółowe informacje znajdują się w dołączonym regulaminie oraz karcie 

zgłoszeniowej. 

Prosimy o przesłanie niezbędnych danych oraz formularzy zgłoszeniowych  

w terminach określonych zasadami konkursu. 

 

Będzie nam niezwykle miło spotkać się z Wami podczas wspólnego kolędowania! 

 

 

Pozdrawiamy, 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pecnej -  

mgr Małgorzata Sroczyńska   

 

oraz organizatorzy: 

mgr Kamila Szymczak, 

mgr Monika Pawlikowska 

 



 

 

 

 

IV Gminny Konkurs Kolęd 

Anieli grają, uczniowie śpiewają 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styczeń 2020 r. 

 

 



REGULAMIN   KONKURSU 

 

Nazwa konkursu:  

   Anieli grają, uczniowie śpiewają - IV Gminny Konkurs Kolęd 

 

Organizatorzy konkursu:    

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

ul. Szkolna 19 

62-053 Pecna 

tel. 61 813 78 27       

 

Miejsce konkursu:  

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

ul. Szkolna 19 

 

Termin konkursu:  

20 stycznia 2020 r. o godzinie 13.30  

w czterech kategoriach wiekowych: 6-latki, klasy I, II, III. 

 

Cele konkursu:  

- integracja społeczności szkół Gminy Mosina; 

- rozwijanie zdolności muzycznych i wokalnych uczniów; 

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; 

- rozbudzanie w dzieciach chęci wspólnego śpiewania polskich kolęd  

i pastorałek; 

- zachęcenie dzieci do występów na scenie, pokonywanie nieśmiałości, lęku 

przed występami dla publiczności; 

- ujawnianie uzdolnień i umiejętności muzycznych dzieci; 

- stworzenie uczniom możliwości zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze; 

 



Zasady uczestnictwa: 

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III oraz dzieci sześcioletnich 

realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. "zerówek")  

ze szkół z terenu Gminy Mosina oraz innych zaprzyjaźnionych placówek zaproszonych  

do udziału przez Dyrektora Szkoły; 

- każda szkoła typuje 1-4 dzieci, maksymalnie po jednym w każdej kategorii:  

  klasa I 

  klasa II 

  klasa III  

  oraz 6-latki; 

- konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe, w razie zgłoszenia się dużej ilości 

uczestników organizatorzy zastrzegają sobie możliwość podziału uczestników na dwie 

tury, wg wieku;  

- uczestnicy występują jako soliści, śpiewając do mikrofonu dowolnie wybraną kolędę 

lub pastorałkę w języku polskim; 

- dzieci mogą występować śpiewając a'capella, z żywym akompaniamentem muzycznym 

(prosimy o wcześniejsze zgłoszenie tego organizatorom) lub z podkładem muzycznym  

na płycie CD; 

- w przypadku chęci wystąpienia z podkładem muzycznym na płycie CD za dostarczenie 

nagrania odpowiada opiekun dziecka w czasie konkursu (nauczyciel/rodzic), istnieje 

możliwość sprawdzenia działania płyty chwilę przed konkursem lub z wyprzedzeniem, 

(po umówieniu się telefonicznym); 

- zgłoszenia należy kierować pod adres mailowy: sekretariat@sppecna.dlaedu.pl 

lub do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Pecnej najpóźniej do 13 stycznia 2020 r.  

do godziny 15.00; 

- zgłoszenie dziecka do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zbieranie  

i przetwarzanie danych osobowych i wizerunku uczniów w zakresie związanym  

z przebiegiem konkursu oraz jego udokumentowaniem i publikacją wyników oraz relacji  

na stronie internetowej szkoły i zaprzyjaźnionych mediach gminnych; 

 

 

 

 



Kryteria oceny: 

- dobór utworu i jego pamięciowe opanowanie; 

- interpretacja utworu; 

- walory wokalne oraz poprawność wykonania (wymowa, dykcja, intonacja); 

- ogólny wyraz artystyczny; 

 

Nagrody: 

Laureaci I, II, III miejsca w każdej z czterech kategorii wiekowych (klasa I/II/III/6-latki) 

otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy; pozostałym uczestnikom konkursu zostaną 

wręczone dyplomy gratulacyjne oraz nagrody pocieszenia.  

Przewidziana jest też nagroda dodatkowa: Nagroda Organizatora. Przyznawana przez 

organizatorów konkursu.  

Na czas oczekiwania na werdykt komisji konkursowej, dla uczestników konkursu  

i ich opiekunów przewidziano dodatkowe atrakcje. 

 

Kontakt: 

Szkoła Podstawowa w Pecnej 

ul Szkolna 19, 62-053 Pecna 

tel. 61 813 78 27 (należy prosić do telefonu: mgr Kamilę Szymczak  

    lub mgr Monikę Pawlikowską) 

e-mail: sekretariat@sppecna.dlaedu.pl 

 

Serdecznie zapraszamy do wspólnego kolędowania! 

 

 

Załączniki: 

Karta Zgłoszenia uczestnictwa w IV Gminnym Konkursie Kolęd  

Anieli grają, uczniowie śpiewają 

 



Załącznik nr 1 

...................................................................... 

miejscowość, data 

   

Karta Zgłoszenia uczestnictwa w IV Gminnym Konkursie Kolęd  

Anieli grają, uczniowie śpiewają 

 

Imię i nazwisko dziecka: ....................................................................................................... 

 

Kategoria wiekowa: klasa pierwsza / klasa druga / klasa trzecia / oddział przedszk. sześciolatków 

     (niepotrzebne skreślić) 

Tytuł śpiewanej kolędy: ................................................................................................................ 

Szkoła, którą dziecko reprezentuje: 

............................................................................................................................................................ 

Osoba, pod której opieką znajduje się dziecko w  czasie konkursu: 

.......................................................................................................................................................... 

Decyzję o przystąpieniu do konkursu podjęto po zapoznaniu się z jego regulaminem 

...................................................................... 

zgoda/podpis Rodzica/opiekuna prawnego 

 

...................................................................... 

 podpis opiekuna dziecka na czas konkursu 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, wykorzystywanie danych osobowych i wizerunku mojego dziecka na potrzeby IV Gminnego 

Konkursu Kolęd Anieli grają, uczniowie śpiewają, również w celu promocji szkoły, zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"). 

 
 ……………………………………….     …….....…………………………………. 
      miejscowość, data       podpis rodzica (opiekuna prawnego) 

 

 

...................................................................... 

podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły 

 

 

 


