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Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie 
Regulamin 

Konkursu Szkolnego Gra A' Vista 

1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie 

2. Cele Konkursu: 

a. monitorowanie poziomu realizowania przez uczniów Programu nauczania gra 

a' vista na instrumencie głównym, 

b. rozbudzenie motywacji uczniów do rozwijania umiejętności z zakresu gry a' 

vista, 

c. podniesienie poziomu edukacji w zakresie gry a' vista, 

d. przygotowanie uczniów do konkursu gra a' vista organizowanego przez 

podmioty zewnętrzne, 

e. przygotowanie uczniów do nauki w szkołach muzycznych II stopnia. 

3. Warunki uczestnictwa: 

a. zgłoszenie uczestnictwa przez nauczyciela przedmiotu głównego lub: 

b. zgłoszenie uczestnika przez rodziców ucznia,   

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

w Konkursie,  

d. zgłoszenia należy składać w sekretariacie Szkoły w formie papierowej do 24 

maja 2021 roku do godziny 17:00.  

4. Organizacja konkursu: 

a. konkurs jest jednoetapowy, 

b. konkurs jest dostępny dla wszystkich uczniów szkoły, 

c. materiał nutowy uczestnicy otrzymają przed prezentacją, 

d. uczestnicy otrzymają materiał nutowy, który według jurorów powinien być 

wykonany w czasie około 1,5 minuty.  

5. Oceny: 

a. uczestnicy zostaną ocenieni ze wierne odtworzenie zapisu muzycznego z 

uwzględnieniem melodii, rytmu, harmonii, dynamiki, tempa, artykulacji, (dot. 

instrumentów z odpowiednimi możliwościami wykonania podanych elementów 

dzieła muzycznego), 

b. uczestnicy będą oceniać sposób wykonania utworu pod względem muzycznym 

(interpretacja), 

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

6. Termin Konkursu: 

a. konkurs odbędzie się w dniu 26 maja 2021 roku, 

b. przesłuchania konkursowe rozpoczną się o godzinie 15:00, 

c. dokładna godzina przesłuchania każdego uczestnika zostanie podana do 

wiadomości publicznej przez przewodniczącego Jury. 

7. Postanowienia końcowe: 

a. Jury konkursowe jest powołane Decyzją Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Skawinie, 

b. przesłuchania konkursowe mają formę zamkniętą,  

c. laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca,  otrzymują dyplomy, które 

upoważniają nauczyciela prowadzącego przedmiot główny do wystawienia 

uczniowi oceny promocyjnej 24 – 25 punktów z przedmiotu gra a' vista bez 

dodatkowych czynności sprawdzających umiejętności ucznia. 

d. decyzje Jury są ostateczne. 


