
REGULAMIN 

POWIATOWEGO PRZEGLĄDU  

PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

w roku szkolnym 2022/23 

„Z piosenką przez historię" 
 

Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest organizowanym na podstawie: 

art. 51 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 

2020 r. poz. 910); 

§ 6 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 

w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad ( Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1036); 

§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w 

sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkól, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737); 

§ 6 ust. 1 pkt a i c oraz § 9 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

I. Cele Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej: 

 

1. Wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczestników i umożliwienie prezentacji ich umiejętności 

wokalnych oraz dorobku artystycznego.  

2. Wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia poprzez formy 

aktywności artystycznej. 

3. Zachęcanie do wspólnych, ponadpokoleniowych muzycznych spotkań. 

4. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu. 

5. Propagowanie treści patriotycznych w edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. 

6. Przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni 

patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju. 

II. Organizatorzy: 

 

1. Organizatorem Powiatowego Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej jest Zespół Szkolno-

Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu. 

2. Współorganizatorami są: 

a) etapu szkolnego przeglądu - szkoły i placówki, 

b) etapu miejskiego przeglądu – Placówki oświatowe



• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu (dla szkół z terenu miasta Wałbrzycha), 

•  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starych Bogaczowicach ( dla szkół z Starych Bogaczowic, 

Szczawna Zdroju), 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Czarnym Borze (dla szkół z Czarnego Boru, Witkowa, 

Boguszowa Gorc), 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuszycy (dla szkół z Jedliny Zdroju, Głuszycy, Walimia), 

 

c) etapu powiatowego przeglądu – Wałbrzyski Ośrodek Kultury- Centrum Nauki i     

Sztuki „Stara Kopalnia” 

 

III. Kategorie poszczególnych etapów Przeglądu: 

 

A -soliści 

B - duety  

 

W każdej z ww. kategorii ustała się kategorie wiekowe: 

uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych, 

 

IV. Zakres i tematyka, warunki uczestnictwa: 

 

1. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie klas IV-VIII szkól podstawowych,  

2. Uczestnicy prezentują piosenki o charakterze patriotycznym, prezentacja utworów wyłącznie w 

języku polskim. 

3. Do przeglądu nie są  dopuszczone utwory prześmiewcze, stadionowe, klubowe i slangowe. 

4. Podkładem muzycznym może być akompaniament na żywo lub materiał muzyczny nagrany na 

płycie CD opisanej tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem wykonawcy. 

5. Niedopuszczalne jest nagranie CD z wykorzystaniem chórów lub drugiego głosu. 

6. Czas występu nie może przekroczyć 5 minut. 

 

V. Struktura organizacyjna przeglądu: 

 

1. Powiatowy Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej odbywa się w trzech etapach: 

I Etap (szkolny) — organizują szkoły lub placówka w terminie do dnia 10marca 2023 r., 

Szkoły i placówki biorące udział w etapie I są administratorami danych osobowych i 

odpowiadają  za: prawidłowe przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, 

członków komisji, obsługę informatyczną, techniczną, organizacyjną tego etapu szkolnego 

przeglądu. Spełniają obowiązek informacyjny dotyczący I etapu przeglądu. Dane osobowe 

przetwarzane w etapie szkolnym przeglądu przechowywane są przez jego organizatora do 

czasu ogłoszenia listy uczestników Przeglądu Powiatowego, a potem niszczone w sposób 

wybrany przez organizatora I etapu. 

a) Oceny zgłoszonych uczestników do I etapu (szkolnego) dokonuje jury powołana przez 

dyrektora szkoły/placówki. 

b) Organizatorzy eliminacji szkolnych zgłaszają do kolejnego etapu Przeglądu tylko jednego 

przedstawiciela w kategoriach: soliści i/lub zespól wokalny. 



c) W terminie do 17 marca 2023 r. szkolne komisje konkursowe przesyłają do organizatorów II 

etapu tj. wskazanych Placówek oświatowych poniższą dokumentację, która jest warunkiem 

uczestnictwa: 

 

• karty zgłoszenia wyróżnionych uczestników szkolnego etapu przeglądu- załącznik nr 1, 

• oświadczenia rodziców wyróżnionych uczestników w zakresie zgody na publikację wizerunku 

oraz przetwarzanie danych osobowych w celu publikacji wyników eliminacji miejskich - 

załącznik nr 2, 

• podkłady muzyczne z  opisanym tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika- 

wykonawcy na  płytach CD lub innym nośniku, np. pendrive, 

d) Dokumentację przesyła się na adresy współorganizatorów eliminacji miejskich, z dopiskiem 

„Przegląd piosenki i pieśni patriotycznej", zgodnie z właściwością terenową:  

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Wałbrzychu 

ul. 1 Maja 105 

58-305 Wałbrzych 

 

Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Starych Bogaczowicach  

ul.  Główna 172 a 

58- 312 Stare Bogaczowice  

 

Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze 

ul. Sportowa 44 

58-379 Czarny Bór 

 

Szkoła Podstawowa nr 2  

Ul. Sienkiewicza 53 

58-340 Głuszyca, 

 

2. II Etap miejski - organizują Placówki oświatowe w Wałbrzychu, Szczawnie Zdroju, Boguszowie 

Gorcach, Głuszycy w terminie do 12 kwietnia 2023 r., które są administratorami danych 

uczestników do nich zgłoszonych, rodziców, członków komisji i odpowiadają za: prawidłowe 

przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, członków komisji, obsługę 

informatyczną, techniczną, organizacyjną II etapu przeglądu. Spełniają obowiązek 

informacyjny dotyczący miejskiego etapu przeglądu. Dane osobowe przetwarzane w etapie 

miejskim przeglądu przechowywane są przez jego organizatora do czasu ogłoszenia listy 

uczestników etapu powiatowego 

a) Oceny zgłoszonych do II etapu miejskiego  uczestników dokonują komisje powołane 

przez organizatora. 

b) Komisje miejskie, spośród uczestników II etapu, mogą wyróżnić maksymalnie do 5 

solistów i 4 duetów. 

c) Komisje miejskie sporządzają protokół - załącznik nr 3 z przeprowadzonych eliminacji, 

który następnie przekazują do organizatora III etapu – Powiatowego  w terminie do  14 

kwietnia 2023 r.  

d) Do ww. protokołu należy dołączyć: 

• karty zgłoszenia wyróżnionych uczestników etapu rejonowego Przeglądu zawierające dane 

osobowe zawarte w -załączniku nr I, wraz ze złożonymi wcześniej oświadczeniami, 

• podkłady muzyczne na płytach CD opisanych tytułem utworu oraz imieniem i nazwiskiem 

uczestnika. 

3. III Etap powiatowy – 05 maja 2023 r. organizuje Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w 

Wałbrzychu wraz z Wałbrzyskim Ośrodkiem Kultury. Organizatorzy III etapu są 

administratorem  danych osobowych uczestników tego etapu i odpowiadają  za: prawidłowe 



przetwarzanie danych osobowych uczniów, rodziców, członków komisji, obsługę 

informatyczną, techniczną, organizacyjną III etapu przeglądu. Dane osobowe przetwarzane w 

III etapie przeglądu przechowywane są przez jego organizatora do czasu ogłoszenia listy 

laureatów. 

a) Oceny uczestników etapu powiatowego dokonuje jury powołane przez dyrektora 

Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i wybiera laureatów Przeglądu. 

b) Jury sporządza protokół -załącznik nr 3,  

VI.  Ocena komisji konkursowych: 

 

1. Komisje konkursowe powołane do oceny uczestników wszystkich etapów dokonują oceny 

prezentacji uczestników zgodnie z kategoriami- załącznik nr 4, 5. 

2. Głównymi kryteriami oceny występu są: 

 

a) dobór repertuaru zgodny z tematyką Przeglądu, 

b) emisja, dykcja, intonacja 

c) interpretacja 

d) ogólny wyraz artystyczny 

 

3. Decyzje komisji konkursowych są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

 

VII.  Nagrody: 
 

1. Dla laureatów II etapu przewidziano dyplomy i drobne upominki. 

2. Laureaci III etapu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

3. Laureaci III etapu – Przeglądu otrzymają dodatkowe punkty rekrutacyjne. 

VIII. Informacje dodatkowe: 

 

1. Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu oraz przejazdu uczestników. 

2. Organizatorzy Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej zastrzegają sobie prawo do zmiany 

Regulaminu w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanymi z tym 

wytycznymi GIS, dopuszczają możliwość zdalnego przeprowadzania każdego etapu zawodów z 

zachowaniem zasady kontrolowanej samodzielności oraz warunków bezpieczeństwa sanitarnego. 

Dopuszcza się możliwość prowadzenia eliminacji z wykorzystaniem kontaktu zdalnego na 

wybranej platformie. 

3. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający, mikrofony, odtwarzacz płyt CD lub innego 

nośnika danych (z ogólnie dostępnych nosników). 

4. Protokoły komisji konkursowych oraz inne dokumenty zgromadzone w ramach organizacji 

przeglądu ulegają zniszczeniu w ciągu 14 dni po zakończeniu Przeglądu- etapu III. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrań, wizerunku wykonawców, opiekunów, 

ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, Internecie i prasie. 

6. Zgłoszenie uczestnictwa w Przeglądzie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu. 
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