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V KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK 

im. Pawła Buczyńskiego 

 

 

I. ORGANIZATORZY 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim 

ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel.: 22/721 10 19 

kkip.sp1ozarow@gmail.com 

 

Patronat honorowy: 

Pan Jan Żychliński, Starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

 

II. CELE KONKURSU 

 rozpowszechnianie wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek, 

 promowanie umiejętności wokalnych i instrumentalnych uczniów, 

 promocja współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami i nauczycielami 

ze szkół podstawowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego, 

 wspomnienie Pawła Buczyńskiego, znanego kompozytora i cenionego pedagoga, 

który mieszkał i tworzył w Ożarowie Mazowieckim. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. w Konkursie biorą udział uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych z Powiatu 

Warszawskiego Zachodniego, 

2. uczestnicy Konkursu podzieleni są według następujących kategorii: 

 soliści, 

 zespoły (2-10 osób) - jako zespół uznaje się też solistę występującego z 

towarzyszeniem zespołu instrumentalnego, 

 uczniowie klas 4-6 i klas 7-8. 

3. do Organizatora, na adres mailowy: kkip.sp1ozarow@gmail.com należy przesłać 

informację o przystąpieniu szkoły do pierwszego etapu Konkursu, a w dalszej kolejności 

także listę zakwalifikowanych uczniów do drugiego etapu Konkursu, 

4. szkoły zgłaszające się do Konkursu przeprowadzają pierwszy etap, tj. przesłuchania do 

etapu drugiego wybierając I miejsce w poszczególnych kategoriach (pkt III.2).  

 

IV. ZASADY KONKRUSU 

1. uczestnicy Konkursu wykonują jeden dowolnie wybrany utwór spośród kolęd, pastorałek i 

pieśni świątecznych, 

2. wybrany utwór może być wykonany w dowolnym języku, 

3. prezentacja odbywa się z akompaniamentem lub a capella; akompaniament może być 

wykonywany przez ucznia lub nauczyciela, może być również nagrany na płycie CD 

lub pendrive (bez chórów i/lub drugiego głosu). 
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V. PRZEBIEG KONKURSU 

1. Konkurs Kolęd i Pastorałek składa się z dwóch etapów: 

 eliminacji szkolnych mających wyłonić uczestników etapu drugiego (pkt III.2), 

 finału, który ma wyłonić zwycięzców. 

2. eliminacji dokonuje szkoła przystępująca do Konkursu, etap finałowy realizowany jest 

przez Organizatora, 

3. forma przesłuchań podczas etapu szkolnego i finałowego: 

 występy uczestników etapu szkolnego oceniać będą trzy osoby: nauczyciel języka 

polskiego, nauczyciel muzyki, nauczyciel religii, 

 występy etapu finałowego mogą odbywać się w obecności publiczności, 

 w przypadku dużej liczby uczestników, przesłuchania mogą odbywać się przez kilka 

dni (np. oddzielnym dla solistów i zespołów), 

 skład jury etapu finałowego zostanie podany w późniejszym terminie. 

4. kryteria oceny: 

 intonacja i emisja głosu, 

 dobór i stopień trudności utworów, 

 walory brzmieniowe, 

 ogólny wyraz artystyczny. 

5. finał wyłoni zwycięzców: I, II, III miejsce w Powiecie; możliwe są wyróżnienia w każdej 

kategorii. 

 

VI. TERMINY 

1. do 21 listopada 2022 r. należy poinformować i przesłać zgłoszenie o przystąpieniu szkoły 

do Konkursu, bezpośrednio do Organizatora na adres kkip.sp1ozarow@gmail.com, 

2. do 19 grudnia 2022 r. należy przeprowadzić etap szkolny i przesłać do Organizatora listę 

zwycięzców I miejsca w kategoriach konkursowych,  

3. do 5 stycznia 2023 r. zostanie umieszczony na stronie internetowej Organizatora 

(www.sp1ozarow.pl) szczegółowy harmonogram oraz potwierdzone miejsce przesłuchań 

dla uczestników,  

4. w styczniu 2023 r. odbędzie się powiatowy etap Konkursu, 

5. ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu Konkursu, po zakończeniu przesłuchań i 

głosowaniu jury (z zastrzeżeniem (pkt V.3), . 

 

VII. NAGRODY 

1. dla nagrody zapewnia szkoła przystępująca do Konkursu,  

2. dla zwycięzców przewidywane są dyplomy i pamiątkowe statuetki. 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie! 
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