INFORMATOR DLA KANDYDATÓW
Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie jest szkołą państwową podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. Realizuje ministerialne podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa
artystycznego. Stanowi 1-wszy etap edukacji muzycznej i stwarza możliwości dalszego kształcenia w szkołach
muzycznych II stopnia oraz liceach muzycznych.
Nauka w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
- sześcioletnim
- czteroletnim
Szkoła prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:
fortepian, flet, gitara, skrzypce, saksofon, klarnet, trąbka.
Zajęcia odbywają się 2 do 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych.
Poniżej podane są obowiązkowe przedmioty, na które uczniowie uczęszczają w ciągu całego cyklu nauczania.
Cykl sześcioletni
Przedmiot
Instrument główny
Zajęcia z akompaniatorem
Zajęcia indywidualne - fortepian dodatkowy /dla
wszystkich specjalności poza fortepianem/
Rytmika
Kształcenie słuchu
Audycje muzyczne
Chór lub zespół instrumentalny

Klasa
1,2,3
4,5,6
1,2,3,4,5,6
5,6

Tygodniowy czas zajęć
2 x 30 min.
2 x 45 min
1 x 15 min
1 x 30 min

1,2,3
1,2,3,4,5,6
4,5,6
4,5,6

1 x 45 min
2 x 45 min
1 x 45 min
2 x 45 min

Cykl czteroletni
Przedmiot
Instrument główny
Zajęcia z akompaniatorem
Zajęcia indywidualne – fortepian dodatkowy /dla
wszystkich specjalności poza fortepianem/
Kształcenie słuchu
Audycje muzyczne
Chór lub zespół instrumentalny

Klasa
1,2,3,4
1,2,3,4
3,4

Tygodniowy czas zajęć
2 x 45 min
1 x 15 min
1 x 30 min

1,2,3,4
2,3,4
2,3,4

2 x 45 min
1 x 45 min
2 x 45 min

Zapraszamy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat.
Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się w czerwcu na podstawie badania przydatności, które
prowadzone jest w formie rozmowy mającej na celu stwierdzenie zdolności muzycznych i podstawowych
predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata instrumencie. Prosimy o przygotowanie fragmentu
dowolnej piosenki do zaśpiewania w czasie trwania badania przydatności.
Wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie)
prosimy składać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 7 czerwca 2017 roku.
Lista przyjętych uczniów wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w szkole do 5 sierpnia 2017 roku. Informacje
o przyjęciu ucznia można również uzyskać telefonicznie pod numerem (67) 2632992.
1) Dzień otwarty: 29 maja 2017 godz. 14:00
2) Kurs przygotowawczy dla kandydatów: 30 maja 2017 godz. 16:00
3) Badanie przydatności dla kandydatów chętnych do podjęcia nauki w roku szkolnym 2017/2018
odbędzie się 8 czerwca 2017 godz. 16:00 w siedzibie naszej szkoły przy al. Piasta 31.

