
W przypadku pytań odnośnie konkursu zapraszamy do 
kontaktu z  

Sekretariatem Szkoły telefonicznie - 0 512 087 930 
 

wtorki, środy i czwartki g. 9:00-11:30                                                             
poniedziałki i piątki g. 19:00-21:00 

 
                                             lub mailowo:  

kontakt@akolada.szkola.pl 
 
 
 

 
 
 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. "Akolada" 
Nowa Wieś, Pruszków, Grodzisk Mazowiecki 

 
powstała w roku 2009. Kształci dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

szkolnym w zakresie gry na instrumentach oraz teorii muzyki.  
Szkoła jest wpisana do rejestru szkół niepublicznych 586/28/2011 i podlega 

nadzorowi Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Program nauczania 
szkoły zgodny jest z wytycznymi MKiDN odnośnie szkół muzycznych I st. 

 
Misja NSM I st. Akolada 

Tak jak w muzyce akolada łączy pięciolinie, tak też i my pragniemy jednoczyć 
serca i umysły naszych uczniów wokół muzyki. 

 
www.akolada.szkola.pl 

 

polub nas na Facebooku:  
https://www.facebook.com/pages/Niepubliczna-Szkoła-Muzyczna-I-

st-Akolada/303777866308522 
 

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st. Akolada 
ogłasza I Wewnątrzszkolny Konkurs dla Uczniów  

pt. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ZASADY KONKURSU:  
1) napisanie rymowanego tekstu piosenki o tematyce wiosennej 

oraz muzycznej  
2) układ piosenki zwrotka-refren, przy czym tekst musi zawierać 

co najmniej 3 zwrotki  
3) w tekście piosenki muszą być użyte przynajmniej 3 pojęcia 
muzyczne poznane podczas lekcji instrumentu lub teorii (np. 
wartości rytmiczne, oznaczenia dynamiczne, artykulacyjne, 
agogiczne.. itp.)  

 
 
 
OSTATECZNY TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 

28 lutego 2013 
 

drogą mailową na adres - kontakt@akolada.szkola.pl 
 
 
CEL KONKURSU 
utrwalenie i świadomość pojęć muzycznych poznawanych na 
zajęciach z instrumentu i teorii  
zacieśnienie wzajemnych relacji uczeń/nauczyciel/rodzic 
niezbędnych w edukacji muzycznej 
wykonanie piosenki (tekst autor I miejsca / muzyka i aranżacja 
Grzegorz Mańkowski) przez uczniów klasy śpiewu NSM Akolada 
na Koncercie Wiosennym w kwietniu 2013 

 
 
NAGRODY 
dla zdobywcy I miejsca wykonanie piosenki (utrwalone na 
DVD) 
dla zdobywcy I, II, III miejsca nagrody rzeczowe  
dla wszystkich uczestników konkursu spełniających zasady 
konkursu - nagrody upominki  

REGULAMIN 
1) w konkursie mogą wziąć udział zarówno uczniowie Szkoły 

Umuzykalniającej jak i Szkoły Muzycznej I st. i traktowani są na 
równych prawach przez jury 

2) ze względu na trudność konkursu wskazane jest zaangażowanie 
rodziców w konstrukcji tekstu  

3) ze względu na trudność konkursu wskazana pomoc i 
wskazówki nauczyciela prowadzącego  

4) jury oceniać będzie zwłaszcza skorelowanie wiadomości 
muzycznych poznanych na lekcji instrumentu głównego i 
przełożenie ich na dziecięce postrzeganie świata 

5) maksymalna ilość punktów od jednego jurora wynosi 25p. 
6) nauczyciel prowadzący, jeśli jest w składzie jury nie może 

oceniać pracy swojego ucznia  
7) Jury (w zależności od ilości nadesłanych prac) zastrzega 

możliwość wprowadzenia następujących kategorii: 
 do lat 10  
 od lat 10 wzwyż 

 
 
SKŁAD JURY:  
  
Anna Siemińska (muzyk, nauczyciel, pisarka - autorka książki „Kot 
w nutach”) 
Magdalena Artman-Zalewska (Dyrektor Szkoły NSM I st. Akolada) 
Katarzyna Gucwa (nauczyciel NSM Akolada, autorka projektu) 
 


