Termin oraz warunki przeprowadzenia egzaminu wstępnego
do PSM II stopnia na rok 2021/2022

O przyjęcie do PSM II stopnia




na specjalności instrumentalistyka (cykl 6-letni; specjalizacje - fortepian, skrzypce,
altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, organy, akordeon, perkusja, flet, obój, klarnet,
fagot, saksofon, trąbka, róg, puzon, tuba) oraz rytmika (cykl 6-letni) może ubiegać się
kandydat, który w tym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż
23 lata;
na specjalność wokalistyka (cykl 4-letni) może ubiegać się kandydat, który w tym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 14 lat oraz nie więcej niż 23 lata.

Egzamin wstępny został ograniczony do egzaminu praktycznego, co oznacza, że
egzamin z kształcenia słuchu oraz ogólnej wiedzy muzycznej się nie odbędzie.
Podstawowymi warunkami przyjęcia kandydata do kształcenia w szkole II stopnia
są:


przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego wniosku według ujednoliconego
wzoru na adres sekretariat@psmopole.pl do dnia 31 maja 2021 r. oraz dostarczenie
do sekretariatu oryginału wniosku najpóźniej w dniu egzaminu;



ponadto dostarczenie do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu egzaminu - jeżeli dotyczy
kandydata:
- oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata;
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);
- prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem;
dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).





dołączenie do wniosku
- fotografii legitymacyjnej;
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w szkole muzycznej wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
przystąpienie do egzaminu wstępnego
- w przypadku kandydatów na specjalność instrumentalistyka i wokalistyka - poprzez
przesłanie do dnia 31 maja 2021 r. informacji o wykonywanym programie oraz
nagrania prezentacji zrealizowanego według następujących wytycznych:
- w pliku word podana jest zawartość merytoryczna nagrania, zgodna z kolejnością wykonania i z zakresem
egzaminu dla danej specjalizacji lub specjalności; nazwę pliku stanowi: nazwa instrumentu/wokalistyka oraz
nazwisko i imię kandydata;
- materiał audio-video zakodowany jest w formacie .avi, .mpeg4, .dvd, .mov, .mpg lub .ogg., a nazwę pliku
stanowi: nazwa instrumentu/wokalistyka oraz nazwisko i imię kandydata;
- nagranie prezentacji stanowi jeden niepodzielny plik; w przypadku większej ilości plików należy je
skompresować do formatu zip
- nagranie zrealizowane jest z użyciem kamery, smartfona, komputera lub tabletu
- nie zawiera ono warstwy akompaniamentu;
- nagranie zawiera krótkie przedstawienie się kandydata, np. według wzoru: Nazywam się…….., mam……
lat, jestem uczniem/uczennicą szkoły........Zagram/wykonam …………;
- ujęcie kamery obejmuje sylwetkę kandydata z profilu, uwidaczniając aparat gry/wykonawczy;
- nagranie realizowane jest przy dobrym oświetleniu, najlepiej - naturalnym świetle słonecznym;
- w celu uniknięcia efektu przesterowania dźwięku wykonawca nie kieruje strumienia dźwiękowego wprost
na mikrofon;
- niedozwolony jest montaż materiału w obrębie poszczególnych utworów lub ich części;
- odpowiedzialność za ostateczny kształt i jakość techniczną nagrania leży po stronie kandydata
- możliwość przesyłania plików z prezentacjami zostanie aktywowana na stronie internetowej w zakładce
REKRUTACJA (przycisk TU PRZEŚLIJ NAGRANIE I PROGRAM).

- w przypadku kandydatów na specjalność rytmika – zgodnie z Procedurą organizowania
i przeprowadzania egzaminu wstępnego z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na
odległość w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu
w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej COVID-19 w województwie opolskim,
zgodnie z wytycznymi CEA - poprzez połączenie się z zespołem egzaminacyjnym
w wyznaczonym terminie na wskazanej platformie lub za pomocą komunikatora


uzyskanie określonej przez komisję rekrutacyjną ilości punktów.

Obrady komisji instrumentalnych i wokalnej oraz egzamin praktyczny na
specjalność rytmika odbędą się w dniach 14-18 czerwca 2021 r. Szczegółowe
informacje na ten temat kandydaci otrzymają pocztą elektroniczną.

