Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ludomira Różyckiego
w Gliwicach
Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki
w naszej Szkole
w roku szkolnym 2018/2019

W Państwowej Szkole Muzycznej I st.
przygotowaliśmy dla chętnych 2 cykle nauczania:
I. Cykl 6-letni dla dzieci, w wieku od 5* do 9 lat, umożliwiający naukę
gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, gitarze, flecie,
klarnecie lub trąbce.
II. Cykl 4-letni dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat, w czasie
którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na: fortepianie,
skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie,
oboju, klarnecie, saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie lub
na instrumentach perkusyjnych.

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych.
Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w dniach:
9 i 10 maja 2018r. cykl 6 – letni i cykl 4 - letni
Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie
w szkole muzycznej) w sekretariacie szkoły od dnia 3 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2018 r.

* W przypadku, dzieci 5 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej
o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej

Państwowa Szkoła Muzyczna II st. ogłasza zapisy do klas:
fortepianu, akordeonu, gitary, instrumentów smyczkowych, dętych
i perkusyjnych oraz śpiewu solowego.
Kandydaci do poszczególnych klas (z wyjątkiem śpiewu solowego)
powinni wykazać się umiejętnością gry na instrumencie oraz wiedzą
ogólnomuzyczną z zakresu szkoły muzycznej I st.
Wiek kandydatów nie może przekraczać 23 roku życia.
Egzaminy wstępne kandydatów odbędą się w dniach:

5 czerwca 2018r.
6 czerwca 2018r.

– na instrumentalistykę
– na wokalistykę

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia nauki na wybranym instrumencie
w szkole muzycznej) w sekretariacie szkoły od dnia 11 maja do dnia 29 maja 2018 r.

W razie wątpliwości i pytań, dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły w godzinach od 1100 do 1700
pod nr telefonu (032) 231-31-23
e-mail: sekretariat@psm.gliwice.eu
Zapraszamy także na stronę www.psmgliwice.pl /informacje ogólne/rekrutacja

