
PROTOKÓŁ Z X OGÓLONSZKOLNEGO PRZEGLĄDU 

,,PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ” z dn.26.10.2021 

X Ogólnoszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej został przeprowadzony w dniu 26.10.2021 r. 

Ze względu na nietypową sytuację związaną z pandemią został on przeprowadzony w trybie 

online. Wszyscy uczestnicy przesłali drogą elektroniczną nagrania, które zostały przesłuchane 

i ocenione przez Jury w składzie: 

mgr Jakub Cudzich 

mgr Agnieszka Pierwoła 

mgr Marta Sołtys 

* CELEM PRZEGLĄDU było popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni wśród dzieci  

i młodzieży szkolnej, ze wszystkimi aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi,  

a w szczególności: 

- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, tradycją i obyczajami; 

- uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka; 

- włączenie wartości narodowo-patriotycznych do własnej hierarchii wartości; 

- podnoszenie poziomu artystycznego; 

- ćwiczenia pamięci i umiejętności odtwarzania; 

- interpretacja tekstu. 

*W przeglądzie pieśni udział wzięli: 

1) Przedszkole (4 występy) 

2) Szkoła Podstawowa, klasy I – IV (10 występów) 

3) Szkoła Podstawowa, klasy V – VIII (2 występów) 

Podczas występu uczestnicy korzystali z podkładu muzycznego, prezentując po jednej pieśni 

odtwarzanej z pamięci. 

* Powołane przez organizatora Jury oceniało: 



- dobór repertuaru, 

- muzykalność i warunki głosowe, 

- staranność i dokładność wykonania, 

- ogólny wyraz artystyczny, 

- poziom techniczny wykonywanego utworu. 

Decyzją Jury: 

W kategorii przedszkole: 

I miejsce: grupa 0 c  wychowawca Ewa Jamróz 

II miejsce: grupa  0 b wychowawca Bogusława Neupauer 

III miejsce: Hubert Święty  

Wyróżnienia: 0 d  wychowawca Halina Milaniak 

 W kategorii kl. I - IV 

I miejsce: Marlena Milaniak, Emilia Pojedyniec (duet) 

II miejsce: Faustyna Pczelar  

III miejsce: Urszula Sołtys 

Wyróżnienia: Wioletta Reściak 

W kategorii kl. V – VIII 

I miejsce: Oliwia Bąba 

II miejsce: Aleksandra Kaszycki 

Z pośród uczestników Przeglądu Pieśni Patriotycznej wyłoniono reprezentantów  

do Gminnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej. 

* Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa. 

* Nagrody dla najlepszych uczestników w kategoriach wg decyzji Jury. 



* Organizatorzy Konkursu - mgr Kinga Kapołka, mgr Marta Sołtys, mgr Jakub Cudzich - 

serdecznie dziękują: Szanownemu Jury, wszystkim Uczestnikom X Ogólnoszkolnego 

Przeglądu Pieśni Patriotycznej i ich Rodzicom oraz Nauczycielom, Radzie Rodziców  

za ufundowanie nagród oraz firmie Pana Wojciecha Jamroza za dyplomy dla uczestników. 

 


