GMINNY FESTIWAL PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ „SINGING SCHOOLS” W SZKOŁACH GMINY
MICHAŁOWICE POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE – EDYCJA 2018
CELE, REGULAMIN, HARMONOGRAM:
1. CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA
1. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę.
2. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz doskonalenia umiejętności
językowych w interesujący dla uczniów sposób.
3. Utrwalenie i wzbogacenie leksyki języka angielskiego.
4. Praca nad poprawną wymową.
5. Prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów.
6. Praca z uczniami uzdolnionymi wokalnie, językowo, tanecznie i scenicznie.
7. Nauka etycznego współzawodnictwa.
8. Stworzenie możliwości rozwijania zainteresowań uczniów.
9. Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu,
umiejętność zachowania się na scenie.
10.Umożliwienie realizacji marzeń i ambicji oraz budzenie wiary w siebie.
11.Promocja aktywności twórczej i artystycznej wśród uczniów.
12.Kształtowanie postaw czynnego udziału w kulturze.
13.Promocja młodych utalentowanych uczniów.
14.Promocja szkół.
15.Promocja Gminy Michałowice i jej młodych mieszkańców.
16.Współpraca szkół w obrębie Gminy Michałowice.
II. INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Festiwal Piosenki Angielskiej jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów na terenie gminy Michałowice w powiecie pruszkowskim. Jest prowadzony w
trzech kategoriach wiekowych:
a) klasy I-III SP,
b) klasy IV-VI SP,
c) klasy II i III Gimnazjum oraz klasy VII SP.
2. Festiwal składa się z II etapów:
I etap - szkolny konkurs przeprowadzony w każdej ze szkół,
II etap- uroczysty Festiwal Laureatów.
3. Organizatorami przedsięwzięcia są: Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w
Nowej Wsi, ZSO w Komorowie i Zespół Szkół w Michałowicach.

4. Festiwal jest objęty patronatem Wójta Gminy Michałowice.
5. Za sprawy organizacyjne I etapu festiwalu (szkolnego konkursu) odpowiada Szkolny
Koordynator Konkursu, wytypowany przez Organizatora, który współpracuje z
nauczycielami języka angielskiego w danej szkole oraz z koordynatorami wytypowanymi
przez szkoły uczestniczące w festiwalu.
6. I etap - w formie szkolnego konkursu - odbędzie się do 12 lutego 2018 r. w siedzibie każdej
ze szkół.
7. II etap - w formie uroczystego Festiwalu Laureatów – odbędzie się w siedzibie Urzędu
Gminy Michałowice w dniu 17 marca 2018.
III. REGULAMIN I ETAPU FESTIWALU - SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI
ANGLOJĘZYCZNEJ DLA WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH
1. Uczniowie chcący wziąć udział w konkursie zgłaszają swoje kandydatury do szkolnych
koordynatorek konkursu w ustalonych przez szkoły terminach. Podają w zgłoszeniu
nazwisko/nazwiska uczestników, wybraną kategorię oraz tytuł wybranej piosenki i rodzaj
podkładu muzycznego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w wyznaczonych przez koordynatorów szkolnych
terminach w dwóch kategoriach:
1. SOLIŚCI
2. DUETY/ZESPOŁY(maks. sześcioosobowe)
3. Każdy uczestnik konkursu może wystąpić maksymalnie dwa razy – raz jako solista i drugi raz
jako członek duetu lub zespołu.
4. Wykonawcy prezentują jedną dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej
niż 4 minuty.
5. Wykonawcy krótko zapowiadają swoje utwory.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament na
żywo bądź nagranie instrumentalne w formacie MP3, które uczestnicy dostarczają wraz z
opisem koordynatorowi konkursu najpóźniej 3 dni przed wyznaczoną datą konkursu.
7. Uczestnicy powinni znać na pamięć i rozumieć tekst wykonywanego utworu.
8. Uczestnicy mają całkowitą swobodę odnośnie formy prezentacji na scenie i doboru
repertuaru z zastrzeżeniem, że utwór pod względem treści jest dostosowany do wieku
wykonawcy i nie może zawierać niecenzuralnych treści i wulgaryzmów.
9. Laureatów wyłania szkolne jury, w którego składzie powinno się znaleźć co najmniej dwóch
nauczycieli języka angielskiego oraz przynajmniej jeden nauczyciel muzyki.
10.Jury typuje laureatów na podstawie poprawności językowej, walorów głosowych,
interpretacji utworu, doboru repertuaru pod względem niesionych treści oraz ogólnego
wrażenia estetycznego.
11.Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a zdobywcy I ,II, III miejsca i wyróżnieni
wykonawcy otrzymują nagrody.
12.Trzy najlepsze wykonania w każdej kategorii wiekowej wezmą udział w uroczystym

Festiwalu Laureatów w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.
13.Wszyscy uczestnicy Festiwalu Laureatów otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez
patrona konkursu – Wójta Gminy Michałowice, które zostaną wręczone podczas gali
finałowej w marcu 2018 roku.
4. NAGRODA SPECJALNA GRAND PRIX
Podczas Festiwalu Laureatów jury w składzie:

- p. Ewa Wierzgała - Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
Gminy Michałowice,
- p. Elżbieta Biczyk - Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice,
- p. Roman Żuchowski - Kierownik Referatu Do Spraw Kultury Gminy Michałowice
wyłoni jednego wykonawcę, który otrzyma nagrodę specjalną Grand Prix.
V. TERMINARZ
Data

Przedsięwzięcia

Organizacja szkolnego etapu konkursu we wszystkich szkołach do 12 lutego 2018

wyłonienie 3 najlepszych wykonań w każdej kategorii wiekowej.

Koordynatorzy szkolni przesyłają do koordynatora Festiwalu
do 12 lutego 2018

Laureatów listy wyłonionych najlepszych wykonań w każdej z
kategorii wiekowych.

do 15 marca 2018

17 marca 2018
8:00-10:30

Koordynatorzy Festiwalu Laureatów przygotowują zaproszenia,
dyplomy, nagrody, salę, nagłośnienie itp.

Próba generalna przed Festiwalem Laureatów w Sali Multimedialnej
Urzędu Gminy Michałowice; dostarczenie podkładów muzycznych.

Uroczysta gala - Festiwal Laureatów wszystkich kategorii wiekowych w
17 marca 2018
11:00

Sali Multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice; wręczenie dyplomów
i nagród:
wyłonienie zdobywcy nagrody Grand Prix.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizator Festiwalu zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji w sprawach nie
przewidzianych w niniejszym regulaminie w razie takiej potrzeby.
2. Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udzielają szkolni koordynatorzy Festiwalu i
koordynator Festiwalu Laureatów
3. Laureaci zostaną powiadomieni o dokładnej porze próby generalnej i koncertu laureatów
przez koordynatorów konkursu w swoich szkołach.

