INFORMATOR
DLA KANDYDATÓW
DO
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA
IM. FRYDERYKA CHOPINA
FILIA W OPOLU
NA ROK SZKOLNY 2O20/2021

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina
w Opolu ogłasza nabór do klasy pierwszej
PSM I stopnia FILIA
na rok szkolny 2020/2021

Zapraszamy do nauki gry na instrumentach:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze.
- w cyklu 6-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co
najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust.1 i 2 ustawy, oraz
nie więcej niż 10 lat) - fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Opolu Filia:
- prowadzi naukę w systemie popołudniowym,
- istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.
Każdy uczeń ma prawo do dwóch lekcji gry na instrumencie w tygodniu.
Zajęcia obowiązujące w PSM I stopnia:
Kl. I - III cyklu 6-letniego instrument, rytmika, kształcenie słuchu,
Kl. IV–VI cyklu 6-letniego instrument, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu,
audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny.

Warunki przyjęcia do PSM I stopnia:
a) Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów składają wniosek (podpisany przez oboje
rodziców/opiekunów prawnych) o przyjęcie do szkoły muzycznej I stopnia według
ujednoliconego wzoru wraz z załącznikami:
▪ 1 fotografia legitymacyjna,
▪ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
▪ zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2019/2020 albo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej w przypadku kandydatów, którzy
w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat, do dnia 11 maja 2020 r. /pon./
w uzasadnionych sytuacjach do dnia poprzedzającego wyznaczony termin.
b) otrzymanie pozytywnego wyniku z badania przydatności do nauki w szkole
muzycznej
c) wolnego miejsca na danym instrumencie muzycznym.

Badanie przydatności do nauki przeprowadza się na podstawie ujednoliconych
testów opracowanych dla kandydatów cyklu 6-letniego.
W czasie przeprowadzanego testu muzycznego bada się:
- słuch wysokościowy,
- słuch harmoniczny,
- poczucie rytmu,
- pamięć muzyczną,
- warunki manualne i inne.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów którzy w danym roku kalendarzowym nie
ukończyli 6 lat są zobowiązani dostarczyć opinię poradni psychologicznopedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Każdy kandydat otrzyma drogą e-mailową informację o terminie zgłoszenia się na
badanie przydatności. BADANIA odbędą się 19 –20 maja 2020 r.
Szkoła proponuje uczestnictwo w zajęciach przygotowawczych do badań przydatności
do nauki w szkole.
Zajęcia odbędą się: dla kandydatów do cyklu 6- letniego
29 kwietnia 2020 r. (środa) od godz. 17.00 – 17.45
6 maja 2020 r.(środa) od godz.17.00 – 17.45
Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. Filia w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły
telefonicznie: 882 090 577 lub 77/455 - 58 -78
Regulamin rekrutacji kandydatów do PSM I st.
im. Fryderyka Chopina w Opolu
do pobrania na stronie internetowej www.filia.psmopole.pl
Wniosek o przyjęcie do PSM I stopnia można odebrać w sekretariacie szkoły
w Opolu przy ulicy Bytnara Rudego 8
lub pobrać ze strony internetowej www.filia.psmopole.pl

