
Regulamin wydarzenia szkolnego „Mam Talent” 

 

Organizatorami konkursu są specjaliści ze Szkoły Podstawowej nr 357: 

Psycholog szkolny- Emilia Strulak (koordynator) 

Pedagog szkolny- Agnieszka Faber- Mazik 

Pedagog szkolny- Adam Skowyra 

Terapeuta pedagogiczny- Anna Sulkowska 

Terapeuta pedagogiczny- Barbara Orzechowska 

Terapeuta SI- Ewa Kulas 

Pedagog specjalny- Monika Wilczyńska 

 

Cele konkursu: 

· Popularyzacja działań artystycznych w szkole. 

· Promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

· Rozwijanie kreatywności uczniów. 

· Rozwijanie zainteresowań. 

· Umożliwienie prezentacji swoich pasji. 

  

Forma wydarzenia: 

Krótka prezentacja sceniczna w dowolnej formie: 

•śpiew  

•taniec  

•pokaz umiejętności gry aktorskiej  

•pokaz sprawności fizycznej  

•prezentacja treści kabaretowych  

•małe formy teatralne  

•gra na dowolnym instrumencie  

•recytacja 

•występy sportowo-akrobatyczne  

•zdolności manualne  

•inne………………… 

 



Postanowienia ogólne: 

1. Wydarzenie szkolne skierowane jest do uczniów klas I – IV, którzy chcą zaprezentować      

na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia czy talent. 

2. Eliminacje do wydarzenia szkolnego „Mam Talent” zorganizowane będą w dniach 

20.04.2017r. (czwartek) oraz 21.04.2017r. (piątek). 

3. Wychowawca klasy wypełnia z zainteresowanym uczniem kartę zgłoszenia (załącznik 

numer 1), kwalifikując w ten sposób kandydata do konkursu. 

4. Zgodę do wydarzenia „Mam Talent” (załącznik numer 2) rodzice przekazują 

wychowawcom do dnia 11.04.2017r. 

5. Do dnia 12.04.2017r. wychowawcy klas przekazują wypełnione karty zgłoszenia 

(załącznik numer 1) oraz zgody wypełnione przez rodziców (załącznik numer 2)                   

do psychologa (gabinet 168) lub pedagogów szkolnych (gabinet 264).  

6. Do imprezy szkolnej dopuszczone zostają jedynie te występy, które nie zagrażają zdrowiu i 

życiu uczestników konkursu oraz publiczności. 

7. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące 

swój talent.  

8. Prezentacje uczestników planowane są do ok 10 min. 

9. Występ każdego uczestnika zapowiada osoba prowadząca konkurs. 

10. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z wybranych nauczycieli. 

11. Jury przyznaje punkty za każdy występ w skali od 0 do 10.  

12. Jury ma prawo przerwać występ w dowolnym momencie. 

13. Trójkę finalistów wyłania jury podczas narady, po zakończeniu występów, natomiast 

wszyscy uczestnicy zostaną zakwalifikowani do grupy utalentowanych uczniów naszej 

szkoły. O wyniku decyduje suma punktów. 

14. Po krótkiej przerwie nastąpi uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów 

oraz nagród. 

15. Wszyscy finaliści konkursu zobowiązani są przynieść pisemną zgodę rodziców lub 

opiekunów na udział oraz publikację jego zdjęcia, imienia i nazwiska. 

Finał „Mam Talent” odbędzie się w dniu 26.04.2017r. o godzinie 10.00. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie zgody przez rodziców do dnia 11.04.2017 r.     

i przekazanie ich wychowawcom.  Karty zgłoszenia (wypełniają wychowawcy) oraz 

zgody od rodziców wychowawcy przekazują do psychologa szkolnego p. Emilii Strulak 

(168) lub pedagogów szkolnych – p. Agnieszki Faber- Mazik, p. Adama Skowyry (264)  

do dnia 12.04.2017r. 

 

 



KARTA ZGŁOSZENIA DO WYDARZENIA SZKOLNEGO „MAM TALENT” 

Do dnia 11.04.2017r. 

Załącznik nr 1: 

Karta zgłoszenia do wydarzenia szkolnego „MAM TALENT” 

1. Imię i nazwisko i/lub nazwa zespołu, 

grupy……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Wiek uczestnika, 

klasa……………………………………………………………………………………………. 

3. Telefon kontaktowy 

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

4. Imię i nazwisko opiekuna (rodzica) 

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Nazwa prezentowanej formy 

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

6. Czas prezentacji…………………………………………………………………………….. 

 

8. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca– proszę je wymienić) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2: 

 

ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W WYDARZENIU 

SZKOLNYM  „ MAM TALENT” 

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

w wydarzeniu szkolnym „MAM TALENT”, organizowanym przez Szkołę Podstawową         

nr 357 w Warszawie we współpracy z Radą Rodziców , specjalistami oraz nauczycielami.  

Wyrażam zgodę na publikacje wizerunku uczestnika konkursu na stronie internetowej SP357. 

TAK / NIE  

(podkreśl właściwe) 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu. 

 

……..…………………………….  

data i podpis rodzica 

 


