Informator rekrutacyjny do OSM II stopnia
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu na rok 2020/21
Muzyka jest naszą pasją, przygodą i sposobem na życie.
W naszej szkole przedmioty realizowane są w dwóch równoległych pionach:
1) ogólnokształcącym (zgodnie z podstawą programową obowiązującą w szkołach
ogólnokształcących)
2) muzycznym (w klasach instrumentalnych) - oferując kompleksowe wykształcenie
artystyczne, równocześnie przygotowujące do podjęcia wyższych studiów
muzycznych w zakresie instrumentalistyki (ale także w zakresie pedagogiki
muzycznej, teorii muzyki i kompozycji, muzykologii, oraz innych kierunków).
O przyjęcie do kl. I OSM II stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
•

Naszym uczniom oferujemy najszerszy w regionie dolnośląskim wybór klas
instrumentalnych: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, flet, obój, klarnet,
saksofon, fagot, waltornia, trąbka, puzon, fortepian, akordeon, organy, harfa,
perkusja, klawesyn.

•

Nauka muzyki odbywa się nie tylko w relacji „mistrz-uczeń”, ale także w licznych
zespołach kameralnych, chórze, orkiestrze, a także podczas zajęć z zakresu teorii
muzyki (obowiązkowych i nadobowiązkowych);

•

Szkoła dysponuje biblioteką (czynną pięć dni w tygodniu), udostępniającą bogaty
zbiór nut, książek, czasopism i nagrań dźwiękowych oraz czytelnią.

•

Podczas zajęć wykorzystywany jest sprzęt audio, video, infrastruktura komputerowai
internetowa, tablice interaktywne oraz pracownia informatyczna;

•

Do dyspozycji uczniów pozostają także: stołówka szkolna i wypożyczalnia
instrumentów;

•

Promowanie uczniów do kolejnych klas uwarunkowane jest (oprócz wyników z
przedmiotów zbiorowych) rezultatem komisyjnego egzaminu z przedmiotu głównego
(instrument);

•

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły muzycznej i świadectwo dojrzałości
(maturalne) zgodnie z procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

EGZAMINY WSTĘPNE
•

Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie egzaminów wstępnych z
instrumentu i teorii muzyki.

•

Dzień Otwarty Szkoły – 16 maja 2020 r. godz. 10:00 (sobota).

•

Składanie dokumentów: do 15 maja 2020 r.

•

Egzaminy wstępne do szkoły II st. na rok 2020/2021 odbędą się 6 czerwca 2020 r.
od godz. 9.00 (sobota).

•

Szkoła stwarza możliwość wcześniejszych konsultacji z kierownikami poszczególnych
sekcji (instrument, teoria). Na stronie internetowej dostępny jest także informator
sekcji teorii oraz wymagania programowe z zakresu poszczególnych instrumentów.

•

Złożenie wniosku o przyjęcie do Szkoły jest równoznaczne z zapoznaniem się
i akceptacją przepisów wewnątrzszkolnych, w tym statutu, WSO, Regulaminu Szkoły,
regulaminu rekrutacji.

•

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie od lekarza POZ o braku przeciwwskazań
do nauki gry na wybranym instrumencie (w przypadku instrumentów dętych – od
lekarza pulmonologa)

Dodatkowych informacji udziela Sekretariat, od poniedziałku do piątku w godzinach od
10:00 do 15:00, tel.(71) 736-60-00 e-mail: sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl

