
KARTA ZGŁOSZENIA 

NA 

IX GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ  

rozstrzygnięcie 17 grudnia 2021r.  

( klasy 1-3) 

 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

 

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu ………………………………………………………………………………..... 

3. Klasa:………………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa Szkoły......................................................................................................................... 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

      

................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….. 

3.  Klasa: ……………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa: ………………………………………………………………………………………... 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

...................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: 

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

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………… 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________ 

 



 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

_________________________________________________________________________ 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………… 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

data  i pieczęć szkoły                                                                           Podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

NA 

IX GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

rozstrzygnięcie 17 grudnia 2021 r. 

 ( klasy 4-6) 

 

2. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

 

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu ………………………………………………………………………………..... 

5. Klasa:………………………………………………………………………………………… 

6. Nazwa Szkoły......................................................................................................................... 

—————————————————————————————————— 

2. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

      

................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….. 

3.  Klasa: ……………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa: ………………………………………………………………………………………... 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

...................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: 

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

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………… 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________ 



 

 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

_________________________________________________________________________ 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………… 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

data  i pieczęć szkoły                                                                               Podpis nauczyciela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA ZGŁOSZENIA 

NA 

IX GMINNY KONKURS ŚWIĄTECZNEJ PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ 

rozstrzygnięcie 17 grudnia 2021 r.  

( klasy 7-8) 

 

3. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

 

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu ………………………………………………………………………………..... 

7. Klasa:………………………………………………………………………………………… 

8. Nazwa Szkoły......................................................................................................................... 

—————————————————————————————————— 

3. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

      

................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….. 

3.  Klasa: ……………………………………………………………………………………… 

4. Nazwa Szkoły ……………………………………………………………………………… 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa: ………………………………………………………………………………………... 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

—————————————————————————————————— 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

...................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: 

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

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………… 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………. 

________________________________________________________________________ 



 

 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

..................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ……………………………………………………………………………….... 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

_________________________________________________________________________ 

1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (skład zespołu, ilość osób) 

    

....................................................................................................................................................... 

2. Tytuł utworu: ………………………………………………………………………………… 

3. Klasa:  ……………………………………………………………………………………….. 

4.Nazwa Szkoły ………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

data   i pieczęć szkoły                                                                  Podpis nauczyciela 

 


