
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia 
 im. Fryderyka Chopina w Miastku  

ogłasza zapisy na rok szkolny 2020/2021  
dla kandydatów na uczniów Szkoły. 

 
Do Szkoły Muzycznej I st. przyjmowane są dzieci, które 
ukończyły co najmniej  6 lat  i nie  więcej niż 16. 
 
W naszej szkole można uczyć się gry na następujących 
instrumentach:  fortepian,  skrzypce,  gitara, akordeon, flet, 
trąbka, saksofon, perkusja. 

 
 

REKRUTACJA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ 
 

Rekrutacja do Szkoły Muzycznej odbywa się na podstawie 
badania przydatności kandydatów, które polega na 
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do gry 
na wybranym instrumencie. 
 
Podczas indywidualnego przesłuchania kandydatów 
sprawdzane są:  

 słuch melodyczny, 
 słuch harmoniczny, 
 poczucie rytmu, 
 pamięć muzyczna, 
 predyspozycje psychofizyczne do gry. 

 
 
Badanie przydatności do kształcenia muzycznego odbędzie 
się w trzech terminach (do wyboru): 
 

 22 czerwca 2020 r. – godz. według harmonogramu 
 23 czerwca 2020 r. – godz. według harmonogramu 
 24 czerwca 2020 r. – godz. według harmonogramu 

 
 
Dokładnie i czytelnie wypełnione podanie na specjalnym 
druku należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 
poprzedzającego badanie przydatności.  18 czerwca 2020 r. 
 
 W przypadku kandydatów w wieku 6 lat, należy dołączyć 
opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o 
psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki 
szkolnej. 
 
 
 
 
 
 

DNI OTWARTE SZKOŁY 
 

W dniach 18 – 23 maja zapraszamy na Dni otwarte szkoły.  
Dni otwarte – ODWOŁANE !!! 
Program: 
18 - 23 maja - spotkania z instrumentem – lekcje otwarte wg 
planu zajęć pedagogów (po konsultacji tel. z sekretariatem 
szkoły). ODWOŁANE !!! 
Zajęcia przygotowawcze dla kandydatów  w terminach do 
wyboru: 

 18 maja, godz. 18.00 - 19.00 lub ODWOŁANE !!! 
 22 maja, godz. 18.00 - 19.00 ODWOŁANE !!! 
 

Ponadto zapraszamy na: 
Koncert Pedagogów , dn.20 maja, godz. 18.00 ODWOŁANE !! 

 
ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W SZKOLE 

 
6-LETNI CYKL NAUCZANIA 

 
Do  klasy  pierwszej   6-letniego  cyklu   nauczania 
przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 9 lat  na podstawie  
badania  predyspozycji  muzycznych. Nauka trwa 6 lat. 
Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. 
 
W klasach I-III prowadzone są zajęcia: 
 
indywidualne: 

 wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 30 min. 
grupowe: 

 kształcenie słuchu – 2 lekcje w tyg. po 45 min. 
 rytmika  – 1 lekcja w tyg. – 45 min. 

 
W klasach IV-VI prowadzone są zajęcia: 
 
indywidualne: 

 wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min. 
 fortepian  dodatkowy  (od klasy  piątej)  –  1  lekcja 

w tyg. – 30 min. 
grupowe: 

 kształcenie   słuchu – 2  lekcje  w  tyg.  po  45  min. 
 audycje    muzyczne –  1  lekcja w tyg. - 45 min. 
 chór  lub  orkiestra lub zespół  instrumentalny  –   

1  lekcja w tyg. – 90 min. 

 
 
 
 

 

4-LETNI CYKL NAUCZANIA 
 

Do  klasy   pierwszej   4-letniego  cyklu  nauczania 
przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej 8 
lat i nie więcej niż 16 na podstawie badania predyspozycji 
muzycznych. Nauka trwa 4 lata. Zajęcia odbywają się w 
godzinach popołudniowych. 
 
W klasach I – IV prowadzone są zajęcia: 
 
indywidualne: 

 wybrany instrument – 2 lekcje w tyg. po 45 min. 
 fortepian  dodatkowy  (od klasy  trzeciej)  –   

1  lekcja w tyg. – 30 min. 
grupowe: 

 kształcenie słuchu  –  2  lekcje  w  tyg.  po  45  min. 
 audycje muzyczne (od klasy  drugiej)  –  1  lekcja  

w  tyg.  po  45  min.  
 chór  lub  orkiestra lub zespół  instrumentalny  (od 

klasy drugiej) – 1  lekcja w tyg. – 90 min.  
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