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

EGZAMIN WSTĘPNY – dla kandydatów do klasy pierwszej
Zakres egzaminu wstępnego:
 wykonanie na instrumencie programu złożonego z dwóch zróżnicowanych utworów:
- co najmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci,
- w przypadku utworów z fortepianem, możliwe jest wykonanie z pianistą akompaniatorem
lub z akompaniamentem odtworzonym (nagranym).

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY – dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza
Zakres egzaminu kwalifikacyjnego:
 wykonanie na instrumencie programu złożonego z dwóch zróżnicowanych utworów, o poziomie
trudności odpowiadającemu wymaganiom programowym na zakończenie klasy niższej od tej, o przyjęcie
do której kandydat się ubiega:
- co najmniej jeden utwór powinien być wykonany z pamięci,
- w przypadku utworów z fortepianem, możliwe jest wykonanie z pianistą akompaniatorem
lub z akompaniamentem odtworzonym (nagranym),
 pisemny lub ustny sprawdzian wiedzy i umiejętności ogólnomuzycznych z przedmiotów, które
realizowane są w klasach niższych od tej, o przyjęcie do której kandydat się ubiega
Przed złożeniem wniosku kandydat może skontaktować się z przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej
w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zakresu i formy egzaminu kwalifikacyjnego
z poszczególnych przedmiotów.
e-mail na adres: dyrektor@muzyczna.glogow.pl

DOKUMENTY


złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (czytelny skan lub zdjęcie dokumentu podpisanego przez
rodziców lub pełnoletniego kandydata) na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
do 31 maja 2021 r.



dostarczenie oryginału wniosku z załączonym zaświadczeniem lekarskim:
w dniu egzaminu wstępnego lub egzaminu kwalifikacyjnego

TERMINY






egzamin wstępny dla kandydatów do klasy pierwszej: między 10 a 19 czerwca 2021 r. (indywidualny
termin zostanie ustalony przez szkołę i podany kandydatowi najpóźniej 7 dni przed egzaminem)
egzaminy kwalifikacyjne dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza: między 10 a 19 czerwca
2021 r. (indywidualne terminy zostaną ustalone przez szkołę i podane kandydatowi najpóźniej 7 dni
przed egzaminem)
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: do 24 czerwca 2021 r.
ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2021 r.

