
Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie 

„Wewnątrzszkolny konkurs solistów – Wiosna 2021” 

 

 

W związku z realizacją zadań edukacyjno – wychowawczych, Szkoła Muzyczna I stopnia 

w Skawinie, organizuje wewnątrzszkolny konkurs dla uczniów, z zakresu poznanego 

materiału edukacyjnego zgodnego z programem nauczania przedmiotu instrument główny 

i śpiew dodatkowy Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. 

 

                                                           Regulamin 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie. 

2. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. 

3. Konkurs jest w formie nagrań online. Zgłoszenia i nagrania wysyłamy na maila:  

szkolamuzyczna.jakub.polacarz@gmail.com 

4. Konkurs jest jednoetapowy w terminach: 

a)  Zgłoszenia do 12 czerwca 2021 r. 

5. Konkurs stanowi formę zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów Szkoły Muzycznej 

I stopnia w Skawinie w formie obowiązkowej. 

6. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie.  

7. Cele Konkursu: 

a) Sprawdzenie umiejętności każdego ucznia w porównaniu do ogólnego poziomu 

kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie.  

b) Mobilizacja uczniów poprzez rozbudzenie pozytywnego poczucia rywalizacji. 

c) Wymiana doświadczeń i uwag pomiędzy prowadzącymi uczniów pedagogami, 

w stosunku do każdego ucznia. 

d) Wytworzenie świadomej i obiektywnej samooceny ucznia.  

e) Wytworzenie pozytywnej więzi uczestników konkursu. 

f) Rozbudzenie poczucia własnej wartości. 

g) Nauka walki ze stresem, tremą i innymi nieodłącznymi odczuciami towarzyszącymi 

artystom podczas występu. 

h) Ćwiczenie idealnej koncentracji uwagi. 

i) Promowanie utalentowanych i pracowitych uczniów. 

j) Podnoszenie poziomu nauczania w Szkole Muzycznej I stopnia w Skawinie. 



k) Umożliwienie najzdolniejszym i najpracowitszym uczniom prezentacji przed 

wymagającą profesjonalną publicznością. 

l) Kształcenie umiejętności zachowania się na estradzie. 

8. Uczniowie na przesłuchaniach konkursowych grają utwory obecnie przygotowywane na 

lekcjach. 

9. Utwory muszą być wykonywane z pamięci. 

10. Zasady wystawiania ocen są zgodne z ogólnie przyjętą wartością punktową: od 1 – 25 

punktów. 

11. Jury Konkursu jest powoływane przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. 

12. Nagrodzeni uczniowie wystąpią na Koncercie Końcoworocznym oraz otrzymają dyplomy 

laureatów a ich nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły 

z podkreśleniem szczególnych osiągnięć. O publikację nazwisk laureatów zostaną 

poproszone miejscowe media. Nazwiska Laureatów zostaną wpisane do Kroniki Szkolnej.  

13. Decyzje Jury są ostateczne. 

14. Wyniki zostaną wywieszenie w szkole w widocznym miejscu i zamieszczenie na stronie 

internetowej Szkoły w dniu 21 czerwca 2021 r.  

15. Za przystąpienie do konkursu Szkoła uznaje zgłoszenie przez prowadzącego pedagoga, max 2 

swoich uczniów. 

16. Każdy uczeń wykonuje przed Jury tylko jeden utwór (bez względu na czas jego trwania). 

17. Regulamin Konkursu oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu zatwierdza oraz podaje do 

publicznej wiadomości Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Skawinie. 

18. Koszty uczestnictwa w Konkursie pokrywają uczestnicy we własnym zakresie. 

19. Organizator zastrzega sobie możliwość ewentualnego opublikowania lub wydania materiału 

z przesłuchań oraz Koncertu.  

20. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.      

Skawina, 2021-05-07 


