Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 14
tel/fax 76 833 27 46
e-mail: szkolamuz@o2.pl
www.muzyczna.glogow.pl

INFORMACJE
o rekrutacji do szkoły muzycznej I stopnia
Wyboru kandydatów do nauki w szkole I stopnia dokonujemy poprzez
BADANIE PRZYDATNOŚCI DO NAUKI. Polega ono na sprawdzeniu przez
komisję rekrutacyjną, złożoną z nauczycieli szkoły, predyspozycji dziecka
do kształcenia muzycznego.
Sprawdzamy słuch muzyczny (powtarzanie krótkich melodii, określanie
dźwięków wysokich i niskich, określanie ilości słyszanych dźwięków), poczucie
rytmu (powtarzanie usłyszanego rytmu), pamięć muzyczną (umiejętność
zaśpiewania przygotowanej przez kandydata piosenki).
Nauczyciele instrumentu sprawdzają także predyspozycje do nauki gry
na wybranym instrumencie (elastyczność ręki, sprawność palców, prawidłowa
postawa ciała, możliwości oddechowe – w przypadku instrumentów dętych).
Badanie trwa ok. 15 minut i jest oceniane przez komisję rekrutacyjną w skali
punktowej 0-25 pkt.
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Zakwalifikowany do szkoły może zostać kandydat, który w wyniku badania
przydatności otrzymał minimum 13 punktów. Komisja rekrutacyjna ustali i poda
do publicznej wiadomości w dniu 27 maja 2019 r. listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
Na podstawie wyników badania przydatności i w zależności od możliwości
organizacyjnych szkoły, dyrektor ustali i poda do publicznej wiadomości listę
osób przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w terminie do 5 sierpnia 2019 r.
Kandydaci kwalifikowani są do przyjęcia do szkoły na podstawie uzyskanej
punktacji, z uwzględnieniem możliwości przyjęcia na wybrany instrument.
Kandydatom zakwalifikowanym, którzy nie mogą zostać przyjęci na wskazany
przez siebie instrument z powodu braku miejsc, może zostać zaproponowany
inny kierunek kształcenia.
Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń
w siedzibie szkoły.

DNI OTWARTE
7 marca 2019 r. od godz. 17.00
16 kwietnia 2019 r. od godz. 17.00
Kandydaci oraz ich rodzice będą mogli poznać ofertę szkoły, porozmawiać
z nauczycielami, uzyskać pomoc w wyborze kierunku kształcenia – instrumentu
głównego.

KURS WSTĘPNY (dla dzieci w wieku 6-8 lat)
to oferta dla najmłodszych kandydatów do szkoły muzycznej. Jest to cykl zajęć
umuzykalniających, w trakcie których rozbudzane są umiejętności: muzycznego
słyszenia, śpiewania, muzycznej ekspresji. Uczestnicy kursu zapoznają się także
z ofertą szkoły poznając instrumenty, na których uczymy grać. Zajęcia kursu
wstępnego prowadzone będą w marcu i kwietniu. Spotkania trwające 45 min.
odbywać się będą raz w tygodniu
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA PRZYGOTOWAWCZE – 11 maja 2019 r.
to jednorazowe zajęcia umuzykalniające, pozwalające kandydatom, którzy nie
uczestniczyli w kursie wstępnym, na bliższe poznanie szkoły i opanowanie
piosenki, którą będą mogli wykonać podczas badania przydatności.
Udział w zajęciach kursu wstępnego lub zajęciach przygotowawczych nie jest
obligatoryjny i nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły.

Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły:
do 30 kwietnia 2019 r.
druki do pobrania na stronie www.muzyczna.glogow.pl

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW
odbędzie się w dniach 14 i 18 maja 2019 r.

