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1. OPIS DOBREJ PRAKTYKI: ( opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji 

przedsięwzięcia, innowacyjności, oryginalność pomysł, skuteczność zastosowanych 

metod i form pracy, cele przedsięwzięcia, czas realizacji……)       

 

        28 Stycznia 2014 roku w Auli Szkolnej zorganizowany został I Gminny Konkurs 

Kolęd i Pastorałek uczniów Szkół Podstawowych. Inspiracją do realizowania tego 

przedsięwzięcia była widoczna aktywność uczniów we wszystkich szkołach z terenu 

gminy Lubień do udziału w konkursach wokalnych i wokalno instrumentalnych. Poprzez 

jego organizację chcieliśmy pokazać szerszej publiczności te ,,nasze szkolne talenty”  

a jednocześnie zrealizować główny cel kultywowania tradycji bożonarodzeniowych, które 

jedynie przekazywane z pokolenia na pokolenie mogą zostać zachowane w naszej 

pamięci. Reprezentacje  uczniów biorących udział w konkursie gminnym wyłonione 

zostały poprzez eliminację w szkołach z terenu Gminy Lubień. Konkurs odbył się w 

dwóch kategoriach : soliści i zespoły z podziałem na klasy I – III oraz IV-VI. Patronat nad 

konkursem objął Wójt Gminy Lubień p. Kazimierz Szczepaniec, Proboszcz ze Skomielnej 

Białej Ryszard Pawluś i Dyrektor Szkoły Podstawowej Jerzy Kołpak. W trakcie tworzenia 

konkursu przeprowadzono prelekcję pod hasłem ,,Stop nałogom” związaną z profilaktyką 

uzależnień. Zwrócono uwagę jak ważne jest zorganizowanie  

i odpowiednie spędzenie wolnego czasu, aktywny wypoczynek i rozwijanie swoich 

umiejętności i zainteresowań. Uczniowie z terenu Gminy Lubień bardzo chętnie włączyli 

się w konkurs. W sumie 93 uczniów klas I-VI reprezentowało swoje placówki- szkoły  

z Lubnia, Tenczyna. Krzeczowa i Skomielnej Białej. Każdy uczestnik otrzymał dyplom, 

soczek i słodycze ufundowane przez GKRPA. Jury w składzie: p. Danuta Burtan, 

Wiktoria Juszczak, Edyta Ceremon i Krystyna Czarnota oceniło muzykalność, dobór 



repertuaru, dykcję, walory wokalne i osobowość sceniczną. Po przesłuchaniu ogłosiło 

werdykt. Nagrodzeni otrzymali statuetki oraz dyplomy.  

 

2. REZULTATY/ KORZYŚCI/ EFEKTY (które powstały w wyniki realizacji 

przedsięwzięcia).  

Dzięki przeprowadzonemu konkursowi uczniowie poznali repertuar wielu nowych, 

nieznanych kolęd i pastorałek. Uczniowie z terenu Gminy Lubień zaprezentowali swoje 

talenty i umiejętności wokalne, jak również mieli okazję integracji z kolegami  

i koleżankami z innych szkół. 

 

3. RADY I WSKAZÓWKI ( stosowane rozwiązania technologiczne, organizacyjne, 

współpraca z instytucjami).  

,,II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek” chcemy poszerzyć go  

o dodatkową kategorię i prezentację kolęd i pastorałek regionalnych. Dodatkowo 

punktowane będą występy w strojach regionalnych.  

 

4. ZAŁĄCZNIKI: (zdjęcia, link do strony internetowej….)   

http://spgskomielna.w.interia.pl 

https://plus.google.com/photos/117631553305974151207/albums 


