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INFORMATOR
dla kandydatów do szkoły I stopnia
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

OGÓLNE INROFMACJE O NAUCE W SZKOLE MUZYCZNEJ
Nauka w szkole jest bezpłatna. Szkoła prowadzi wyłącznie kształcenie artystyczne, a lekcje odbywają się
głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych.
Edukacja w szkole muzycznej I stopnia to okres sześciu lub czterech lat, zależnie od wieku dziecka
rozpoczynającego naukę.
W szkole prowadzona jest nauka gry na następujących instrumentach:
 akordeon
 gitara
 flet
 klarnet
 fortepian
 saksofon

 skrzypce
 trąbka
 wiolonczela

Przez cały okres nauki w szkole dzieci będą uczęszczać na indywidualne lekcje nauki gry na wybranym
instrumencie (dwa razy w tygodniu) oraz na zbiorowe zajęcia kształcenia słuchu i przedmiotów dających
podstawy wiedzy o muzyce.
W trakcie nauki w szkole uczniowie spotkają się także z różnorodnymi formami muzykowania
zespołowego: chór, orkiestra, zespół instrumentalny.
Na lekcjach fortepianu dodatkowego uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w szkole grając na innym
instrumencie, poznają podstawy gry na fortepianie, a na zajęciach z akompaniatorem nauczą się
współpracy z nauczycielem pianistą.
Każdy uczeń ma zapewniony bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas nauki gry na instrumencie,
co umożliwia rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, w tempie dostosowanym do jego
możliwości i aktualnego etapu rozwoju. Mała liczba uczniów w klasie na przedmiotach zbiorowych pozwala
nauczycielom na nawiązanie prawidłowego kontaktu z uczniami. Rodzice na bieżąco informowani są
o postępach dzieci w nauce poprzez dziennik elektroniczny oraz bezpośrednie rozmowy z nauczycielami.
Przez okres kilku pierwszych lat kształcenia w szkole, niektórym uczniom udostępniane są szkolne
instrumenty. Są to przede wszystkim instrumenty, które „rosną” wraz z dzieckiem – skrzypce, wiolonczela,
flet, klarnet, saksofon, akordeon. W tym czasie nauczyciel pomoże w wyborze instrumentu, który będzie
mógł pozostać w domu ucznia po ukończeniu przez niego szkoły.
Zakupienia bądź posiadania w domu własnego instrumentu – już w pierwszych tygodniach nauki –
wymagamy od uczniów klasy gitary i fortepianu. Z zakupem instrumentu warto poczekać
do pierwszego kontaktu z nauczycielem, który określi jego niezbędne parametry.
Oprócz zajęć ujętych w tygodniowe plany lekcji, szkoła organizuje popisy, koncerty oraz stwarza
uczniom inne możliwości prezentowania swoich umiejętności. Są to działania niezbędne, aby
wykształcić u dzieci odporność sceniczną, umiejętność radzenia sobie z tremą i stresem, po to by
występowanie przed publicznością było doświadczeniem przynoszącym dziecku radość i satysfakcję.

WIEK KANDYDATA
Naukę w klasie pierwszej może rozpocząć dziecko w wieku od 7 do 16 lat (roczniki 2006-2015).
Dzieci 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 zdecyduje komisja rekrutacyjna na podstawie
zaobserwowanych podczas badania przydatności predyspozycji psychofizycznych dziecka.
Dzieci z rocznika 2016 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 2021/2022

DOKUMENTY


złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły (czytelny skan lub zdjęcie dokumentu podpisanego przez
oboje rodziców) na adres e-mail: sekretariat@muzyczna.glogow.pl
do 10 maja 2022 r.



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

Druki dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły:
www.muzyczna.glogow.pl.
Do wniosku można dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe.

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 16 a 31 maja 2022 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 16 a 28 maja 2022 r.
ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły: do 6 czerwca 2022 r.
ogłoszenie listy przyjętych do szkoły: do 5 sierpnia 2022 r.

