INFORMACJE OGÓLNE DLA KANDYDATÓW
SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA
Szkoła prowadzi kształcenie wyłącznie muzyczne w dwóch cyklach:
 6-letnim (nauka trwa 6 lat)
 4-letnim (nauka trwa 4 lata)
Ukończenie szkoły I stopnia daje przygotowanie muzyczne, na podstawie
którego przeprowadza się egzaminy wstępne do szkół muzycznych II st.
Zajęcia w szkole muzycznej - wyłącznie muzyczne - odbywają się w godzinach
popołudniowych. Każdy uczeń naszej szkoły w godzinach dopołudniowych
uczęszcza do szkoły podstawowej, gimnazjalnej bądź ponadgimnazjalnej
W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach:


fortepian



klarnet



akordeon



saksofon



skrzypce



obój



altówka



fagot



wiolonczela



trąbka



kontrabas



róg



gitara



puzon



flet



perkusja

Szkoła wypożycza niektóre instrumenty (na podstawie umowy użyczenia,
za opłatą na Fundusz Muzyczny, ustalony przez Radę Rodziców)
Do szkoły I stopnia przyjmowani są kandydaci bez przygotowania
muzycznego, na podstawie badań predyspozycji muzycznych i przydatności
do gry na instrumencie.
Do szkoły muzycznej I stopnia do cyklu 6-letniego
może ubiegać się kandydat urodzony między
1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2012r.

Wszyscy kandydaci (Rodzice lub Opiekunowie dziecka) składają:
wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem zawierającym:
 opinię lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia dziecka i braku
przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej i gry na instrumencie
 oraz w przypadku dziecka z rocznika 2012 – opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej (właściwej dla miejsca zamieszkania
dziecka) o dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej

Do szkoły muzycznej I stopnia do cyklu 4-letniego
może ubiegać się kandydat urodzony między
1 stycznia 2001r. a 31 grudnia 2008r.

Kandydaci (Rodzice lub Opiekunowie dziecka) składają:
wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem zawierającym opinię
lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia dziecka i braku przeciwwskazań
do podjęcia nauki w szkole muzycznej i gry na instrumencie.
Kwestionariusz wniosku i załącznika można pobrać w szkole p. 13 lub
na stronie internetowej szkoły www.fitelberg.pl
UWAGA!
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ WYBORU TERMINU EGZAMINÓW
WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ:
1. Dla I terminu: do 30 marca 2017r.
2. Dla II terminu: do 01 czerwca 2017r.
od poniedziałku do piątku w godz.13:30-18:00
W przypadku niezłożenia kompletnej dokumentacji do 31 sierpnia
poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego, dyrektor szkoły
zastrzega sobie prawo skreślenia ucznia z listy uczniów.

BADANIE PREDYSPOZYCJI MUZYCZNYCH KANDYDATÓW:
Do cyklu 6-letniego przebiegać będą w dwóch spotkaniach (konieczny
udział w obydwu):
1. na pierwszym spotkaniu:
 ocena predyspozycji dziecka na podstawie obserwacji na zajęciach
grupowych
 sprawdzenie słuchu muzycznego Testem melodii
2. na drugim spotkaniu:
 indywidualne badanie predyspozycji muzycznych i przydatności do gry na
wybranym instrumencie (ustalenie ewentualnych przeciwwskazań)
 sprawdzenie słuchu muzycznego Testem rytmu
PROSIMY O WYGODNY UBIÓR I ZMIENNE OBUWIE NA ZAJĘCIA
ZBIOROWE

Do cyklu 4-letniego przebiegać będą w trzech spotkaniach (konieczny
udział w każdym):
1. na pierwszym spotkaniu: pisemne badanie predyspozycji muzycznych
2. na drugim spotkaniu: indywidualne badanie predyspozycji muzycznych
3. na trzecim spotkaniu: ocena przydatności do gry
instrumencie (ustalenie ewentualnych przeciwwskazań)

na

wybranym

Badanie predyspozycji w tym roku zaplanowane jest
w dwóch terminach do wyboru kandydata:
I termin: 06-11 kwietnia 2017r.
II termin: 08-13 czerwca 2017r.

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych nastąpi 26.06.2017r.
(na tablicy ogłoszeń - parter szkoły)
Ogłoszenie listy przyjętych nastąpi 03.07.2017r. (jw.)
Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia umuzykalniające dla kandydatów
do cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego na podstawie wpisu dokonanego przy
składaniu wniosków (sala 13):
dla I terminu - 24.03 i 31.03.2017r.
dla II terminu – 19.05 i 02.06.2017r.

22 kwietnia 2017r. (sobota) zostanie zorganizowany „Dzień otwarty”
dla wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole

Dodatkowe informacje można będzie uzyskać podczas działalności punktu
informacyjnego od 01 marca 2017r. w sali 35 w środy w godz. 18:30-19:00
Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do
klasy wyższej niż pierwsza. Dla takiego kandydata przeprowadza się egzamin
kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom
umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma
być przyjęty.
Kandydat ma obowiązek podjęcia nauki w dniu inauguracji roku
szkolnego, przy czym uczeń, który do piątego dnia po inauguracji nie
podejmie nauki lub nie usprawiedliwi nieobecności, podlega skreśleniu
z listy uczniów.

