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REGULAMIN
V POWIATOWEGO KONKURSU ŚPIEWANIA KOLĘD, PASTORAŁEK ORAZ PIOSENEK

ŚWIĄTECZNYCH W JĘZYKU OBCYM NAUCZANYM W SZKOLE
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJALISTÓW

ROK SZKOLNY 2018/2019
I. WSTĘP

1. Organizatorem  Powiatowego  Konkursu  Śpiewania  Kolęd,  Pastorałek  oraz  Piosenek  Świątecznych  dla
Gimnazjalistów jest Szkoła Podstawowa nr 2  w Tucholi.

2. W  celu  przeprowadzenia  konkursu  powołuje  się  Komisję  Konkursu  Śpiewania  Kolęd,  Pastorałek  oraz
Piosenek Świątecznych.

3. Przystępując do konkursu uczestnik automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych i
publikację ich na stronie internetowej szkoły / profilu szkoły na Facebooku i/lub w lokalnej prasie.

II. CELE KONKURSU
 Zainteresowanie uczniów kulturą angielskiego i niemieckiego obszaru językowego oraz pogłębianie wiedzy w

tym zakresie.
 Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka.
 Motywowanie  uczniów  do  uczenia  się  języków  obcych  (np.  języka  angielskiego  i niemieckiego)  oraz

mobilizowanie ich do samodzielnej, systematycznej pracy.
 Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.
 Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

III. ORGANIZACJA KONKURSU
1. Konkurs organizuje i przeprowadza Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi.
2. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do 30.11.2018 r. drogą elektroniczną na adres 

emiliajeneralska@gmail.com lub pocztową na adres szkoły:
            Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi, ul. Piastowska 23, 89-501 Tuchola

3. Konkurs jest dwuetapowy:
3a) etap szkolny – szkoła sama ustala dogodny termin;
3b) etap powiatowy – odbędzie się 11 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 17:00
w  Tucholskim Ośrodku Kultury, Plac Zamkowy 8. 

IV. PRZEBIEG KONKURSU
A. Ustalenia ogólne – w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych klas IV-VIII oraz oddziałów 
gimnazjalnych powiatu tucholskiego, uczący się języka angielskiego i/lub. Konkurs odbywać się będzie w dwóch 
kategoriach wiekowych:

 GRUPA MŁODSZA (klasy IV-VI szkoła podstawowa);
 GRUPA STARSZA (klasa VII, VIII SP oraz oddziały gimnazjalne).

B. Etap szkolny
1. Etap  szkolny  organizuje  i  przeprowadza  Szkolna  Komisja  Konkursu  Śpiewania  Kolęd,  Pastorałek  oraz

Piosenek Świątecznych.
2. Do  etapu  powiatowego  przechodzi  dwoje  uczniów,  których  komisja  wewnątrzszkolna  wyłoni  w  etapie

szkolnym.
3. Kartę  zgłoszeniową  oraz  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  i  wykorzystanie  wizerunku  należy

przesłać  drogą  elektroniczną  lub  pocztową  do  SP nr  2  w  Tucholi  w nieprzekraczalnym terminie  do  30
listopada 2018 r.

C. Etap powiatowy (11.12.2018 – wtorek, godz. 17:00)
1. Etap powiatowy organizuje i przeprowadza Komisja Konkursu Śpiewania Kolęd, Pastorałek oraz Piosenek

Świątecznych  składająca  się  z  minimum  3  członków  jury,  w  tym  nauczyciela  języka  angielskiego  
/ niemieckiego / muzyki.

2. Komisja  Konkursu sporządza protokół  z  przebiegu konkursu oraz wyłania  po trzech laureatów w każdej
kategorii wiekowej.

3. Wyniki etapu powiatowego ogłoszone zostaną na stronie internetowej SP nr 2 w Tucholi   oraz w lokalnej
prasie.

4. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu konkursu.
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