
1 
 

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W SKAWINIE 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU  

CZYTANIA NUT GŁOSEM 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Skawinie. 

2. 2. Cele Konkursu:  

a) zwrócenie uwagi na uczniów o dużych predyspozycjach słuchowych 

i wokalnych;  

b) rozbudzenie motywacji uczniów do rozwijania umiejętności z zakresu 

czytania nut głosem;  

c) rozwinięcie zainteresowania uczniów przedmiotem Czytanie Nut 

Głosem oraz Kształcenie Słuchu; 

d) rozbudzenie potrzeby rywalizacji uczniów w zakresie objętym 

Programem Nauczania przedmiotu Czytanie Nut Głosem oraz 

Kształcenie Słuchu; 

e) przygotowanie uczniów do ogólnopolskich i międzyszkolnych 

konkursów.  

3. Warunki uczestnictwa:  

a) zgłoszenie uczestnictwa należy dostarczyć do dnia 15 kwietnia do 

nauczyciela przedmiotu Kształcenie Słuchu lub Czytanie Nut głosem;  

b) zgłoszenie może być złożone przez ucznia, rodziców ucznia 

lub przez pedagoga prowadzącego jeden z przedmiotów teoretycznych, 

a także przez nauczyciela przedmiotu głównego;  

c) w przypadku zgłoszenia, uczeń jest zobowiązany do wzięcia udziału 

w Konkursie;  

4. Organizacja konkursu:  

a) konkurs jest jednoetapowy;  

b) w konkursie biorą udział uczniowie w następujących grupach:  

• Grupa I- klasy: 3/6,4/6, 2/4 

• Grupa II- klasy: 5/6, 6/6, 3/4, 4/4 
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5. Wymagania konkursu: 

Grupa I 

Czytanie a'vista:  

a) jednogłosowej melodii tonalnej;  

b) kilkutaktowego tematu rytmicznego w dowolnej wersji wykonawczej;  

 Grupa II 

Czytanie a ̓vista:  

a) jednogłosowej melodii wykraczającej poza tonalność,  

b) kilkutaktowego tematu rytmicznego w dowolnej wersji wykonawczej; 

6. Każdy z uczestników losuje zestaw wymaganych ćwiczeń.  

7. Wszystkie zadania (z wyjątkiem 5 b) należy wykonywać nazwami literowymi 

dźwięków.  

8. Jury Konkursowe jest powołane Decyzją Dyrektora Szkoły.   

9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy.  

10. Konkurs odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 roku od godziny 12.00. 

11. Jury wystawia oceny punktowe w przedziale od 1 do 25 punktów; 

a) laureaci pierwszego miejsca muszą otrzymać minimum 24 punkty, 

b) w przypadku braku wyniku ocenionego na minimum 24 punkty, Jury 

nie przyznaje pierwszej nagrody, 

c) laureaci pierwszej nagrody otrzymują ocenę celującą z przedmiotu 

Czytanie nut głosem lub bieżącą ocenę celującą z przedmiotu 

Kształcenie słuchu.  

d) decyzje Jury są ostateczne. 

 

 

Skawina, 2019-04-09 


