
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „JESTEŚMY 

POLKĄ I POLAKIEM” 

 

I. Organizator 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie. 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:  Aniela Małaczek, Dorota Olkowska, Małgorzata 

Wicha. 

 

1I. Cele: 

1. Popularyzacja wśród dzieci twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej. 

2. Rozbudzanie uczuć patriotycznych wśród dzieci i ich rodziców. 

3. Upowszechnianie patriotycznej tematyki jako wartości związanej z tradycją i ochroną polskiej 

kultury narodowej. 

4. Edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, utrwalanie najczęściej 

wykonywanych i popularyzacja nowych utworów o treści patriotycznej. 

5.Kształtowanie właściwych postaw przy prezentacji i odbiorze pieśni patriotycznych. 

6. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

 

III. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola  i oddziałów przedszkolnych z terenu 

gminy Jonkowo. 

2. Przystąpienie dzieci do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu. 

3. Dzieci przystępujące do konkursu muszą mieć podpisaną zgodę rodziców na udział w konkursie 

(Załącznik 1). 

4. Konkurs odbędzie się 18 listopada  2021 r. w Szkole Podstawowej w Jonkowie. O godzinie występu 

Organizator poinformuje uczestników tydzień przed występem. 

5. Każde przedszkole w drodze własnych eliminacji typuje do gminnego konkursu 1  reprezentanta  z 

każdej grupy.  

6. Placówkę reprezentować może: solista, duet, drużyna (do 4 osób) . 

7. Każdy reprezentant  prezentuje jeden utwór w języku polskim o treści patriotycznej (nie można 

prezentować Hymnu Narodowego). 

8. Uczestnicy  mogą śpiewać a cappella, przy akompaniamencie własnym lub mogą  też korzystać z 

podkładów muzycznych zapisanych na płycie CD lub dostarczonych na pendrive. 

9. Kolejność występów zostanie ustalona poprzez losowanie w dniu konkursu.  

10.W przypadku gdyby sytuacja epidemiologiczna w związku  z COVID -19 uległa pogorszeniu 

konkurs odbędzie bez udziału uczestników -  należy wtedy, utwory w formie nagrania wraz z 

listą reprezentantów placówki (imię, nazwisko, wiek) i formularzem zgody każdego 

uczestnika dostarczyć do sekretariatu szkoły. Kryteria oceny pozostają bez zmian. 

 

IV. Zgłoszenie do konkursu  

1. Przedszkole / oddział przedszkolny  zgłasza udział w konkursie poprzez wypełnienie formularza 

zgłoszeniowego (Załącznik nr 2) i przekazuje go osobiście lub mailowo na adres organizatora w 

terminie do 08.11.2021 r.  

mail: sekretariatspjonkowo@op.pl 

adres:  Szkoła Podstawowa w Jonkowie  

ul. Hanowskiego 29, 11 – 042 Jonkowo 

 

 



 IV. KRYTERIA OCENY: 

Prezentacje oceniać będzie jury powołane przez organizatorów. 

Kryteria oceny: 

1. Dobór repertuaru, zgodność tematyki utworu  z charakterem konkursu.  

2. Muzykalność i warunki głosowe wykonawców. 

3. Interpretacja piosenki, dykcja oraz znajomość tekstu i melodii. 

4. Ogólny wyraz artystyczny (choreografia, stroje dzieci). 

5.Werdykt jury jest niepodważalny i ostateczny. 

 

V. NAGRODY: 

1. Nagrody główne za zajęcie I, II, III miejsca. 

2. Wszyscy wykonawcy otrzymają dyplomy. 

  

VI. Sprawy różne i uwagi końcowe: 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decydują Organizatorzy. 

2. Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej 

Organizatora: www.spjonkowo.edupage.org 

3. Regulamin konkurs jest do pobrania na stronie: www.spjonkowo.edupage.org 

4. Organizator zapewni nagłośnienie i odtwarzacze audio CD.  

5. Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie pokrywają we własnym zakresie koszty 

podróży. 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w 

Jonkowie: www.spjonkowo.edupage.org 

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań konkursowych, wizerunku 

wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska. 

 

VII. Zasady zachowania w czasie stanu pandemii COVID – 19 

1.Należy stosować właściwą higienę rąk. Osoby wchodzące do budynku będą zobowiązane do dezynfekcji 

rąk płynem umieszczonym przy wejściu. Uczestnicy zobowiązani są ponadto do zakładania maseczek 

ochronnych/zakrycia ust i nosa według obowiązujących przepisów. 

2. Należy zachować bezpieczną odległość:  1,5 metra między osobami. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu  

 

FORMULARZ ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE PIOSENKI 

PATRIOTYCZNEJ „JESTEŚMY POLKĄ I POLAKIEM" ORAZ NA PUBLIKACJĘ 

DANYCH OSOBOWYCH 

 

 Wyrażam zgodę na udział mojego 

dziecka______________________________________________ (imię i nazwisko) w 

Konkursie Piosenki Patriotycznej pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem” organizowanym przez 

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie (zwany dalej: 

Organizatorem). W celu wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest przekazanie takich 

danych osobowych dziecka Organizatorowi jak: imię, nazwisko, wiek, informacje o 

placówce, do której uczęszcza dziecko. Przyjmuję do wiadomości, iż wyrażenie powyższej 

zgody jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału mojego dziecka w konkursie.  

 

 

                                                                                             ________________________  

                                                                                                               Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

Wyrażam zgodę na opublikowanie danych mojego dziecka w postaci: imienia, nazwiska, 

wieku, informacji o zajętym miejscu w kwalifikacji konkursu oraz informacji o placówce, do 

której uczęszcza dziecko na stronie internetowej Organizatora. 

 

 

                                                                                             ________________________  

                                                                                                               Data i podpis rodzica / opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

Karta zgłoszenia przedszkola do Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej „Jesteśmy 

Polką i Polakiem”  

1.Nazwa przedszkola…………………………………………………………………………… 

2.Adres:…………………………………………………………………………………………. 

3. Imię, nazwisko  i wiek wykonawcy/ ów:  

……………………………………………………………..........................................................  

…….……………………………………………………………………………...…………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………........................................................................................................................................... 

 

4. Tytuł utworu:…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

.………………………………………………………………………………………………….. 

.…………………………………………………………………………………………………..

5. Imię i nazwisko 

nauczyciela/opiekuna………………………………………………………………………….. 

6. Telefon kontaktowy 

nauczyciela/opiekuna…………………………………………………………………………… 

7. E-mail 

nauczyciela/opiekuna:…………………………………………………………………………... 

 

 

 

                                                                                                         (pieczęć i podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


