
ORGANIZATOR KONKURSU
Samorządowa  Szkoła  Muzyczna  
I  stopnia  w  Tarnowie  Podgórnym  
przy wsparciu Rady Rodziców

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie  do  udziału  w  Konkursie
należy  przesłać  mailowo  na  adres
zgloszenia@ssm-tp.pl  do  dnia  
30 kwietnia 2021 roku

GRUPY
Grupa  A:  I  rok  nauki  fortepianu
dodatkowego
Grupa  B:  II  rok  nauki  fortepianu
dodatkowego

PROGRAM
W  programie  należy  wykonać  dwa
utwory o kontrastującym charakterze.
Nie jest wymagane, aby program był
wykonywany z pamięci.

WYNIKI
Wyniki  Konkursu  zostaną  ogłoszone
do dnia 10 maja 2021 roku na stronie
internetowej  Szkoły  oraz  profilu  
na Facebook’u

OCENA PREZENTACJI
• płynność wykonania
• zachowanie odpowiedniego tempa,  
artykulacji i dynamiki
• interpretacja, stylistyka wykonania
• dobór repertuaru, wrażenia 
artystyczne

I SZKOLNY KONKURS PIANISTYCZNY 
DLA UCZNIÓW KLAS FORTEPIANU 
DODATKOWEGO
EDYCJA ONLINE

CELE KONKURSU
• podnoszenie  poziomu  wykonawczego  wśród  uczniów
uczęszczających na zajęcia fortepianu dodatkowego
• ukazanie istotnej roli nauki gry na fortepianie w edukacji muzycznej
poprzez  zwiększenie  umiejętności  świadomego  korzystania  
z instrumentu w ramach realizacji przedmiotów ogólnomuzycznych
• stworzenie  uczniom  możliwości  prezentacji  umiejętności
pianistycznych
• uzyskanie silnej i pozytywnej motywacji do pracy przy dodatkowym
instrumencie
• wymiana doświadczeń między pedagogami
• wyłonienie szczególnie uzdolnionej i zaangażowanej młodzieży

POSTANOWIENIA KONKURSOWE
1. Udział w Konkursie nie jest obowiązkowy i jest bezpłatny.
2. Przesłuchania są jednoetapowe i będą odbywać się w formie zdalnej
na podstawie przesłanych nagrań.
3. Nagranie  powinno  być  w  jakości  umożliwiającej  rzetelną  ocenę
prezentacji, bez modyfikacji audio-wideo.
4. Dopuszcza  się  nagrania  w  warunkach  domowych  oraz  każdego
utworu w osobnym pliku.
5. Uczestników Konkursu będzie oceniać Jury złożone z  pedagogów
prowadzących zajęcia fortepianu dodatkowego pod przewodnictwem
Dyrektora  Samorządowej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w  Tarnowie
Podgórnym.
6. Jury  oceniać  będzie  na  zasadach  egzaminacyjnych,  przyznając
punkty  w  skali  od  0  do  25.  Jurorzy  nie  punktują  swoich  uczniów.
Uczestnik, który otrzyma minimum 23 punkty uzyskuje tytuł Laureata,
a  w  przypadku  uczniów  kończących  szkołę  zostaje  dodatkowo
zwolniony z przesłuchania końcoworocznego.
7. Wszyscy  uczestnicy  mają  prawo  do  zaakceptowania  oceny  
z  przesłuchania  konkursowego,  jako  ocenę  końcoworoczną  lub  jej
poprawienia podczas zajęć lub szkolnego przesłuchania – w zależności
od roku nauki.
8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań  
i obradach Jury.
9. Każdy  uczestnik  otrzymuje  Dyplom  Uczestnictwa,  a  uczniowie
nagrodzeni Dyplom Laureata.
10. Dla  Laureatów  Konkursu  przewidziane  są  symboliczne  nagrody
rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców.
11. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
12. Udział  w  Konkursie  jest  jednoznaczny  z  przyjęciem  warunków
podanych w regulaminie.
DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELA p. MARZENA WIECZOREK
Kontakt: m.wieczorek@ssm-tp.pl


