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 II stopnia
na rok szkolny 2019/2020
Termin składania podań

Wniosek o przyjęcie do szkoły II stopnia należy złożyć w sekretariacie szkoły do 10 czerwca 2019 r.
Zakres egzaminu wstępnego:

Egzamin wstępny do szkoły II stopnia obejmuje:
- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
- egzamin ogólnomuzyczny z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce.
Program egzaminu praktycznego dla poszczególnych specjalności:
- fortepian i akordeon: etiuda, utwór polifoniczny, utwór dowolny – cały program wykonany z pamięci
- gitara: etiuda, utwór z muzyki dawnej, utwór dowolny – cały program wykonany z pamięci
- instrumenty smyczkowe (skrzypce, wiolonczela): etiuda, jedna część sonaty lub koncertu, utwór dowolny
z fortepianem zagrany z pamięci
- instrumenty dęte (flet, klarnet, saksofon, trąbka): etiuda, utwór dowolny z fortepianem zagrany z pamięci
Szkoła zapewni akompaniatora kandydatom, którzy zgłoszą takie zapotrzebowanie i dostarczą nuty akompaniamentu
w terminie składania podań.
Wymagania dla kandydatów na instrumenty dęte z przygotowaniem muzycznym zmieniających kierunek kształcenia:
- sprawdzenie przydatności do gry na wybranym instrumencie,
- egzamin ogólnomuzyczny z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce.
Wymagania dla kandydatów na instrumenty dęte bez przygotowania muzycznego:
- sprawdzenie przydatności do gry na wybranym instrumencie,
- rozmowa kwalifikacyjna (badanie predyspozycji słuchowych oraz poziomu wiedzy muzycznej kandydata).

Termin egzaminów wstępnych

18 czerwca 2019 r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Zakwalifikowany do szkoły może zostać kandydat, który w wyniku egzaminów wstępnych:
- z egzaminu praktycznego z instrumentu otrzymał minimum 14 punktów,
- z egzaminu ogólnomuzycznego otrzymał stopień co najmniej dostateczny,
- uzyskał akceptację komisji po sprawdzeniu przydatności do gry na instrumencie i przeprowadzonej
rozmowie kwalifikacyjnej.
Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości w dniu 21 czerwca 2019 r. listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

Na podstawie wyników egzaminu wstępnego 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.
Wszystkie w/w listy zostaną podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły.
Informacje dodatkowe
Istnieje możliwość przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych z nauczycielami instrumentu oraz przedmiotów
teoretycznych. Zainteresowanych kandydatów prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

