
REGULAMIN KONKURSU NA TEKST PIOSENKI O PATRONCE SZKOŁY  

BŁ. BOLESŁAWIE LAMENT 

 

Myśli przewodnie konkursu 

"Wspólna praca jest dowodem, że miłość panuje wśród Was" 

 

I Organizatorzy konkursu: 

Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy 

Lament w Białymstoku, ul. Mickiewicza 43. 

 

II Uczestnicy konkursu: 

Uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny 

im. Bł. Bolesławy Lament. 

 

III Cele konkursu: 

- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów; 

- promowanie talentu uczniów; 

- prezentacja umiejętności uczniów; 

- pobudzanie aktywności twórczej; 

 - popularyzowanie twórczości poetyckiej. 

 

 IV Zasady konkursu: 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III-VI szkoły podstawowej. 

2. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. 

3. Przedmiotem konkursu jest napisanie tekstu do piosenki dotyczącej patronki szkoły  

Bł. Bolesławy Lament. 

4. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, 

nie publikowana wcześniej i nienagradzana w innych konkursach. 

5. Wychowawcy uczniów klas III-VI biorących udział w w/w konkursie są odpowiedzialni za 

ukierunkowanie swoich wychowanków przed przystąpieniem do konkursu. 
 

 V Format i termin dostarczenia prac: 

 1. Praca powinna być w formacie A4 pisana na komputerze (czcionka Arial 12). 
 2. Praca na odwrocie powinna być opatrzona następującymi danymi: klasa, imię i nazwisko 

 wychowawcy. 

 3. Pracę należy dostarczyć w terminie do dnia 21 kwietnia 2016 roku do sekretariatu Szkoły 

 Podstawowej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny im. Bł. Bolesławy 

 Lament. 
 

 VI Nagrody: 

 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. 

 2. Zostaną przyznane nagrody dla laureatów I, II i III miejsca. 

 3. Kryteria oceny prac: 

 



 Cz. 1  

1. Ocena treści tekstu. 

2. Kreatywność uczniów. 

3. Dbałoś o formę i rytmyczność teksu. 

 

     Cz.2  

1. Ocena opracowanej melodii do tekstu piosenki. 

2. Muzykalność i walory głosowe 

3. Znajomość tekstu. 

4. Sposób interpretacji piosenki. 

5. Postawa i ogólne wrażenie artystyczne podczas występu. 

 

 VII Termin i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się w II częściach: 

 

I część: w terminie 21.03.2016 – 21.04.2016 r. uczestnicy konkursu piszą tekst piosenki o 

patronce szkoły Bł. Bolesławie Lament. 

Komisja konkursowa do 29.04.2016 r. dokona wyboru najlepszych tekstów do piosenek na 

uroczystości M. B. Królowej Polski. 

29 kwietnia zostaną ogłoszone wyniki I części konkursu. 

 

II część: uczniowie w terminie 29.04 – 27.05.2016 r. układają melodię do nagrodzonych 

tekstów piosenek. 

27 maja odbędzie się rozstrzygnięcie II części konkursu. 

Nagrodzone piosenki zostaną przedstawione przez uczniów w całej społeczności szkolnej na 

apelu w dniu 6 czerwca 2016 roku na uroczystości poświęconej patronce szkoły Bł. 

Bolesławie Lament. 
 

 

 

 

 


