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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

„PIOSENKA BEZ GRANIC” 

VIII edycja 

Zapraszamy do udziału w VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 
„Piosenka bez granic” przygotowanego przez nauczycieli języków obcych i nauczyciela 
muzyki Szkoły Podstawowej nr 362. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych w Warszawie. 

Pierwszy etap konkursu odbędzie się w dowolnym terminie w szkołach, do których 
uczęszczają poszczególni uczniowie. Zadaniem uczestników jest zaśpiewanie przygotowanej 
piosenki w dowolnym języku obcym. Uczniowie mogą przystąpić do konkursu w dwóch 
kategoriach: solista / solistka i grupa. Uczestnicy będą również oceniani w dwóch grupach 
wiekowych: szkoła podstawowa do klasy 6 włącznie oraz klasy gimnazjalne z klasą 7 szkoły 
podstawowej. 

Drugi etap konkursu odbędzie się 22.03.2018r. (klasy 1-6 szkoły podstawowej) i 23.03.2018r. 
(klasy gimnazjalne i klasa 7) w Szkole Podstawowej nr 362 przy ul. Czumy 8. Przystąpią do 
niego uczniowie wyłonieni podczas pierwszego etapu. Ich umiejętności również będą 
oceniane w dwóch kategoriach i odpowiednich grupach wiekowych. Nazwiska uczestników 
wraz z nazwiskiem nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie etapu szkolnego 
prosimy przesyłać mailem lub faksem do 12.03.2018 r.  

Uroczyste podsumowanie i rozdanie nagród laureatom konkursu odbędzie się w czerwcu 
2018r. (dokładny termin zostanie podany w późniejszym terminie). 

Konkurs jest bezpłatny i może wziąć w nim udział jeden solista / solistka i jeden zespół  

z danej szkoły. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa (listownie, mailem lub faksem) do 

12.03.2018 r. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Państwo podali nazwisko nauczyciela 

odpowiedzialnego za przebieg pierwszego etapu. Regulamin konkursu zostanie umieszczony 

na stronie internetowej naszej szkoły. 

Wszelkie pytania prosimy zgłaszać faksem, telefonicznie: (22) 665 14 38 (sekretariat szkoły), 
lub mailowo: anna_szewczyk@wp.pl. Informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele: 
Katarzyna Tubis, Katarzyna Kulasza, Anna Szewczyk i Piotr Górka. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy uczestnikom wielu sukcesów. Na zwycięzców czekają 
dyplomy i nagrody. 
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