Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie
ul. Jedności Robotniczej 14, 67-200 Głogów
tel. 76 833 27 46 kom. 505 509 409
e-mail: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
www.muzyczna.glogow.pl

INFORMATOR
dla kandydatów do szkoły I stopnia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

WIEK KANDYDATA
Naukę może rozpocząć dziecko w wieku od 7-16 lat (roczniki 2005-2014).
Dzieci z rocznika 2015 mogą ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem przedłożenia:
 opinii o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydanej przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną
zgodnie z art. 168 ustawy Prawo Oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
lub
 zaświadczenia o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
Dzieci, które od 1 września 2021 r. będą uczniami klas I-III szkoły podstawowej (w wieku 7-10 lat), mogą
rozpocząć naukę w cyklu sześcioletnim.
W cyklu czteroletnim naukę mogą rozpocząć kandydaci w wieku 8-16 lat.
W przypadku dzieci w wieku 8-10 lat o przydziale do cyklu kształcenia zdecydują jego predyspozycje
psychofizyczne, a także klasa, do której uczęszcza w szkole ogólnej.

DOKUMENTY


złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (czytelny skan lub zdjęcie dokumentu podpisanego przez
rodziców) na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
do 10 maja 2021 r.



dostarczenie oryginału wniosku z załączonym zaświadczeniem lekarskim:
w dniu badania przydatności

BADANIE PRZYDATNOŚCI
Badanie przeprowadza komisja rekrutacyjna złożona z nauczycieli szkoły. Indywidualne spotkanie
kandydata z komisją rekrutacyjną trwa około 10-15 minut.
Sprawdzamy:
 słuch muzyczny – powtarzanie krótkich melodii, określanie dźwięków wysokich i niskich, określanie
ilości słyszanych dźwięków,
 poczucie rytmu – powtarzanie usłyszanego rytmu,
 umiejętność zaśpiewania przygotowanej przez kandydata piosenki – piosenka w języku polskim (nie
więcej niż dwie zwrotki, o tematyce odpowiedniej do wieku dziecka)
 predyspozycje do nauki gry na wybranym instrumencie – koordynacja ruchowa, elastyczność ręki,
sprawność palców, prawidłowa postawa ciała, możliwości oddechowe (w przypadku instrumentów
dętych).

TERMINY





badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej: między 18 a 29 maja 2021 r. (indywidualny
termin zostanie ustalony przez szkołę i podany kandydatowi najpóźniej 7 dni przed badaniem)
egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza: między 17 a 31 maja 2021 r.
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: do 7 czerwca 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2021 r.

