I N F O R MA T O R
dla kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. K. Kurpińskiego
we Wschowie na rok szkolny 2021 / 2022
Warunki rekrutacji
Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności, którego celem
jest określenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
Badane jest poczucie rytmu, poczucie tonalne, pamięć muzyczna, koordynacja słuchowo-ruchowa.
Kandydat wykonuje przygotowaną przez siebie piosenkę.

Badanie przydatności odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r.
Wypełniony wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły należy składać w sekretariacie do dnia
18 maja 2021 r.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej.
Szczegółowe zasady rekrutacji do szkoły znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczniów do
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie.

Warunki nauki w szkole
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. umuzykalnia dzieci i młodzież, wychowuje do czynnego
i świadomego korzystania z dóbr kultury, przygotowuje do dalszej edukacji muzycznej. Nauka
prowadzona jest w cyklu sześcioletnim i czteroletnim:
• sześcioletni cykl nauczania (dla dzieci, które ukończyły 7 lat i nie przekroczyły 10 roku życia)
- fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja, organy
• czteroletni cykl nauczania (dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat),
- fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, harfa, flet, klarnet, saksofon, trąbka, tuba, perkusja,
organy.
Przy wyborze klasy FORTEPIANU konieczne jest posiadanie przez kandydata instrumentu
(pianino, fortepian) w domu. Brak dostępu do instrumentu uniemożliwia realizację wymagań
edukacyjnych.

Program kształcenia
Szkoła realizuje wyłącznie kształcenie artystyczne.
Zajęcia obejmują w CYKLU SZEŚCIOLETNIM:
− lekcje indywidualne z przedmiotu „instrument główny” – 2 lekcje tygodniowo po 30 min.
(w klasach I, II, III) lub 45 min. (dłuższe lekcje dotyczą klas starszych IV, V, VI ),
− w klasie I, II, III cyklu sześcioletniego – 2 lekcje tygodniowo z przedmiotu kształcenie słuchu,
1 lekcja tygodniowo z przedmiotu rytmika; każdy uczeń ma również zajęcia indywidualne
z akompaniatorem (15 minut w tygodniu),
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z akompaniatorem, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, zespół
instrumentalny lub orkiestra.
W CYKLU CZTEROLETNIM:
− lekcje indywidualne z przedmiotu „instrument główny” – 2 lekcje tygodniowo po 45 min.,
− w klasie I cyklu czteroletniego, poza instrumentem głównym, obowiązkowe zajęcia to kształcenie
słuchu i zajęcia z akompaniatorem,
− w klasie II, III i IV do zajęć obowiązkowych należą: instrument główny, zajęcia z akompaniatorem,
kształcenie słuchu, audycje muzyczne, fortepian dodatkowy, zespół instrumentalny lub orkiestra.

Inne informacje
Uczniowie mogą wypożyczać instrumenty (za niewielką odpłatnością), mają też możliwość
korzystania z materiałów nutowych w bibliotece szkolnej.
Szkoła przygotowuje uczniów na poziomie I etapu edukacyjnego. Po jej ukończeniu
absolwenci mogą kontynuować naukę i rozwijać się artystycznie w szkołach muzycznych II stopnia
(najbliższe w Lesznie, Głogowie, Zielonej Górze).
Szkoła jest prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nauka w niej
jest bezpłatna. Niewielkie opłaty wnoszone są przez rodziców na rzecz Rady Rodziców
z możliwością opłacania w ratach kwoty ustalonej na walnym zebraniu rodziców na dany rok
szkolny (darowizna jest podstawą do ulgi podatkowej).
W ramach „Dni otwartych”: 10 - 15 maja 2021 r. kandydaci oraz rodzice mogą biernie
uczestniczyć w lekcjach indywidualnych i zbiorowych*.
Wszelkich informacji o zasadach rekrutacji i nauce udziela sekretariat szkoły, od poniedziałku
do piątku, w godz. 900 – 1500 tel. 65 540 34 15.
Zapraszamy również na stronę internetową szkoły www.psm.wschowa.com.pl (tam również
do pobrania wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły).

Zapraszamy!

* W tych dniach będzie można uzyskać informację o ofercie edukacyjnej szkoły, poznać zasady naboru,
obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami.
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