
                                                                                                         

Zespół Szkół nr 59 

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 

ul. Jana III Sobieskiego 68 

02-930 Warszawa 

 

 

 

 

 

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana ogłasza Konkurs międzyszkolny 

„Muzyka na lepsze i gorsze dni” adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zadanie 

konkursowe będzie polegało na wykonaniu autorskiej pracy spośród trzech podanych form: 

I. swobodna refleksja po wysłuchaniu wybranej piosenki 

II. analiza tekstu piosenki    

III. film odzwierciedlający odbiór i interpretację wybranej piosenki przez uczestnika    

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 59  

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 

ul. Jana III Sobieskiego 68 

02-930 Warszawa,  

tel.: (22) 842 47 92 

fax: (22) 816 75 47 

e-mail: zs59@edu.um.warszawa.pl 

e-mail: sekretariat@zs59.waw.pl 

 

§ 2. Uczestnicy konkursu 

 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich. 

2. Uczestnicy konkursu wybierają jedną z przewidzianych form zadań konkursowych 

i  wykonują pracę, która nie była dotychczas publikowana i nagradzana.  

3. Prace uczestników są samodzielnie, nie mogą zawierać fragmentów dzieł innych autorów ani 

kopiować ich pomysłów. W przypadku udowodnienia uczestnikowi plagiatu, jego praca nie 

zostanie oceniona.      

4. Każdy niepełnoletni uczestnik powinien dostarczyć oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna 

dziecka o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie, przetwarzaniu danych osobowych 

oraz upublicznieniu na stronie internetowej i Facebooku organizatora pracy uczestnika 

konkursu (załącznik nr 1). 

5. Uczestnik wysyłając prace podają imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły, do której 

uczęszcza. Dopisuje również imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, który był 

odpowiedzialny za kierowanie działaniami ucznia.    

 

 



§ 3. Cele konkursu 

 

1. Rozwijanie zainteresowań literackich, muzycznych wśród młodzieży. 

2. Rozbudzanie twórczej i kreatywnej postawy, wrażliwości na odbiór muzyki.   

3. Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej poprzez własny proces twórczy. 

4. Prezentacja talentów na arenie międzyszkolnej.  

 

§ 4. Forma i tematyka prac konkursowych  

 

Kategoria I, czyli swobodna refleksja po wysłuchaniu wybranej piosenki 

 

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie dowolnej piosenki (przy czym należy 

podkreślić, iż powinien to być utwór prezentujący ważne i uniwersalne treści), a następnie 

stworzenie tekstu, który będzie stanowił swobodną refleksję dotyczącą wybranego utworu 

muzycznego. 

3. Uczeń w swojej pracy uwzględnia zarówno tekst piosenki, jak również i muzykę.  

4. Uczestnik powinien zamieścić w swojej pracy tytuł wybranego przez siebie utworu 

muzycznego, podać imię i nazwisko wykonawcy bądź nazwę zespołu muzycznego. 

5. Praca ucznia nie może mieć mniej niż 250 wyrazów, może być napisana zarówno na 

komputerze, jak i odręcznie.    

6. Uczestnik podpisuje swoją pracę, podając imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły, do której 

uczęszcza. Dopisuje również imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, który był 

odpowiedzialny za kierowanie działaniami ucznia.    

 

Kategoria II, czyli analiza tekstu piosenki 

 

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie dowolnej piosenki (przy czym należy 

podkreślić, iż powinien to być utwór muzyczny prezentujący ważne i uniwersalne treści), 

a  następnie napisanie autorskiego tekstu, który będzie dokładną analizą tekstu piosenki.  

3. Uczestnik powinien zamieścić w swojej pracy tytuł wybranego przez siebie utworu 

muzycznego, podać imię i nazwisko wykonawcy bądź nazwę zespołu muzycznego. 

4. Praca ucznia nie może mieć mniej niż 250 wyrazów, może być napisana zarówno na 

komputerze, jak i odręcznie.    

5. Uczestnik podpisuje swoją pracę, podając imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły, do której 

uczęszcza. Dopisuje również imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, który był 

odpowiedzialny za kierowanie działaniami ucznia.    

 

 

Kategoria III, czyli stworzenie filmu odzwierciedlającego odbiór i interpretację wybranej 

piosenki  

 

1. Praca konkursowa musi być związana z tematem konkursu.  

2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wybranie dowolnej piosenki (przy czym należy 

podkreślić, iż powinien to być utwór muzyczny prezentujący ważne i uniwersalne treści), 



a  następnie nagrane i zmontowanie filmiku, które będzie oddawał charakter piosenki, 

przeżycia i przemyślenia uczestnika.  

3. Film powinien zawierać autorskie nagrania lub zdjęcia wykonane przez ucznia, jak również 

inne elementy, przy zaznaczeniu jednak, iż nie są one, np. przywłaszczone przez uczestnika. 

Jeśli praca ucznia będzie zawierała fragmenty twórczości innych autorów bezwzględnie 

należy podać źródła tychże materiałów w napisach końcowych.   

4. Uczestnik powinien zamieścić w swoim filmie tytuł wybranego przez siebie utworu 

muzycznego, podać imię i nazwisko wykonawcy bądź nazwę zespołu muzycznego. 

5. Czas filmu uczestnika nie może być mniejszy niż jedna minuta ani przekroczyć czasu 

wykorzystanej piosenki.  

6. Nagranie filmu należy zapisać w formacie, który umożliwi jego pobranie i odtworzenie oraz 

ewentualne zamieszczenie na stronie internetowej i Facebooku organizatora.  

7. Uczestnik podaje w napisach końcowych filmu swoje imię i nazwisko, klasę oraz nazwę 

szkoły, do której uczęszcza. Natomiast dopisuje imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, który 

był odpowiedzialny za kierowanie działaniami ucznia, tylko wówczas, gdy dany nauczyciel 

wyrazi zgodę.     

 

§ 5. Ocena prac i nagrody 

 

1. W każdej z trzech kategorii zostaną wyłonieni laureaci I, II, III miejsca (możliwe są także 

wyróżnienia), którzy otrzymają dyplomy i nagrody.    

2. Do oceny prac konkursowych uczestników zostanie powołana komisja rekrutująca się 

spośród nauczycieli CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie.  

3. Prace uczniów zostaną ocenione na podstawie opracowanych przez komisję kryteriów: 

zgodność z tematem konkursu, oryginalność prezentowanych treści, walory artystyczne, 

4. Decyzja jury jest ostateczna. 

5. O rozstrzygnięciach konkursu szkoły zostaną powiadomione mailowo bądź telefonicznie.  

 

      § 6. Terminarz 

 

1. Prace konkursowe można wysyłać w wybranej formie: 

a) wydrukowane lub odręczne prace uczniów, jak również nagrane na nośnik CD filmy 

konkursowe szkoła nadsyła na adres placówki:  

Zespół Szkół nr 59 

CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana 

ul. Jana III Sobieskiego 68 

02-930 Warszawa 

Dopisek: Konkurs międzyszkolny „Muzyka na lepsze i gorsze dni” 

 

b) Prace pisemne uczniów w wersji elektronicznej (plik MS Word) oraz pliki nagrań 

filmowych (jak również linki do pobrania udostępnionych filmów przechowywanych 

w  chmurze) można nadsyłać na adresy e-mail:  

zs59@edu.um.warszawa.pl 

sekretariat@zs59.waw.pl 

 

W tytule wiadomości zapisujemy: Konkurs międzyszkolny „Muzyka na lepsze i gorsze dni” 

mailto:zs59@edu.um.warszawa.pl
mailto:sekretariat@zs59.waw.pl


2. Prace konkursowe można nadsyłać do 10 maja 2021 roku. 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpią do 28 maja 2021 roku.  

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich prac na stronie internetowej 

i  Facebooku organizatora.   

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, imion, nazwisk, laureatów 

konkursu oraz nauczycieli/opiekunów wraz z podaniem nazwy szkoły, do której uczęszczają 

laureaci.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego zamieszczenia prac uczestników na 

stronie internetowej i Facebooku. 

 

  

Koordynatorzy konkursu (nauczyciele CX Liceum Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana): 

Hanna Czader-Kempny 

Lidia Michalak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika / lub pełnoletniego uczestnika* 

Konkursu o wyrażeniu zgody na udział dziecka w konkursie i publikację pracy konkursowej 

oraz na przetwarzanie danych osobowych i upublicznienie wizerunku uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka (imię i nazwisko, klasa, szkoła) 

………..…………………………………….…….., którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* 

w Konkursie międzyszkolnym „Muzyka na lepsze i gorsze dni” organizowanym przez CX Liceum 

Ogólnokształcące im. Roberta Schumana w Warszawie.  

Informuję, że znam Regulamin konkursu i akceptuję jego warunki. 

 

………………………………………………. ………………………………………………… 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*) lub data i czytelny podpis pełnoletniego 

uczestnika)    

 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie dostarczonej pracy konkursowej oraz jej publikację 

i  rozpowszechnianie na stronie internetowej organizatora Konkursu Zespołu Szkół nr 59 CX Liceum 

Ogólnokształcącego im. Roberta Schumana w Warszawie oraz Facebooku szkoły.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/ lub (osoby 

pełnoletnie) moich danych osobowych* do celów związanych z organizacją, promocją 

i  przeprowadzeniem Konkurs międzyszkolnego „Muzyka na lepsze i gorsze dni”, publikacji 

informacji o laureatach. 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka / (osoba pełnoletnia) mojego 

wizerunku* zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne 

z  tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas możliwych uroczystości (rozstrzygnięcie 

konkursu na terenie szkoły) mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz 

wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach szkoły. 

 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego /lub  

 

 

………………………………………………………………………………………... 

data i czytelny podpis uczestnika pełnoletniego) *   

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik dotyczący przetwarzania danych osobowych jest zgodny z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 59 CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta 

Schumana, ul. Jana III Sobieskiego 68, 02-930 Warszawa.  


