Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I i II stopnia
im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 25
tel. (071) 736 60 60; 73 66 000
e-mail: sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl
www.lowiecka.wroclaw.pl

INFORMATOR
dla kandydatów do klasy 1 OSM I st.
na rok szkolny 2020/2021

W naszej szkole pasją jest muzyka, a zajęcia muzyczne na co dzień
przeplatają się z przedmiotami ogólnokształcącymi.
Wyniki w rankingach testów ogólnokształcących oraz konkursach muzycznych
zawsze plasują szkołę w ścisłej czołówce – w ostatnich latach kilkakrotnie byliśmy najlepsi!
24-osobowe klasy zapewniają naukę w bezpiecznych, przyjaznych
i kameralnych warunkach.
Podczas indywidualnych lekcji gry na instrumencie, nauczyciele
przekazują wychowankom własne doświadczenia, poparte artystycznymi osiągnięciami
w kraju i za granicą oraz wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym
na różnych szczeblach edukacji.
Muzyczne ambicje realizujemy w twórczej, pełnej zaangażowania
i przyjaznej uczniom atmosferze.
Nasi uczniowie występują na najważniejszych scenach muzycznych.
Koncerty to wielkie święta muzyki, gdzie uczniowie szkoły prezentują swoje umiejętności
występując solo oraz w chórach, orkiestrach i zespołach kameralnych.
Szkolne kontakty zagraniczne (m.in. w Niemcy, Czechy, Słowacja, Szwecja, Węgry)
wspomagamy nauką dwóch języków obcych.
Nasi absolwenci – m.in. Krzysztof Jakowicz, Krzysztof Jabłoński, Pawel Mykietyn,
Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Jacek Rogala, Andrzej Kosendiak, Marek Pijarowski,
Michał Nestorowicz, Aleksandra Kurzak, Krzysztof Pełech, Piotr Wojtasik, Agata Zubel.
- są dziś wybitnymi postaciami świata muzycznego o międzynarodowej renomie.

Przyjmowanie wniosków do pierwszej klasy tylko do 30 kwietnia !

Zapraszając w gościnne progi szkoły I stopnia
przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności,
przez którą wspólnie kreujemy muzyczną przyszłość Wrocławia i całego Dolnego Śląska!
Nauka prowadzona jest w nowoczesnym budynku w dwóch pionach:
a) ogólnokształcącym – nauczanie przedmiotów ogólnokształcących realizowane jest według
programów nauczania obowiązujących w szkole ogólnokształcącej;
b) muzycznym, w specjalnościach : fortepian, akordeon, harfa, skrzypce, altówka, wiolonczela,
kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, trąbka, waltornia, puzon, perkusja, saksofon.
Kształcenie muzyczne realizowane jest przez indywidualną naukę gry na instrumencie (dwa razy
w tygodniu) oraz kształcenie słuchu i rytmikę ujęte w planie ogólnym przedmiotów zbiorowych.
Lekcje zbiorowe rozpoczynają się o godz. 800. Lekcje indywidualne odbywają się w godzinach
uzgodnionych z nauczycielem przedmiotu głównego ( na ogół w godzinach popołudniowych ).
W szkole czynna jest świetlica (w godz. 715 – 1645), stołówka (w godz. 1200 – 1445), czytelnia.
Biblioteka szkolna dysponuje bogatym zbiorem nut i książek dostępnym przez pięć dni w tygodniu.
Do zajęć wykorzystywany jest dostępny sprzęt audio oraz pracownia komputerowa.
Kwalifikacja kandydatów do klasy 1 szkoły I stopnia odbywa się na podstawie badania
przydatności. Szkoła stwarza możliwość uczestniczenia w kursie przygotowawczym dla kandydatów.








Inne warunki
wiek 6 - 7 lat
wniosek (druk w sekretariacie szkoły) lub do pobrania na stronie internetowej
zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie od lekarza
POZ , odpis aktu urodzenia oraz 2 zdjęcia
posiadanie instrumentu w domu (szkoła umożliwia korzystanie z wypożyczalni instrumentów za
ustaloną odpłatnością - skrzypce, altówka, wiolonczela, akordeon oraz instrumenty dęte)
dostarczenie opinii o funkcjonowaniu dziecka od nauczyciela kl. „O”, informacji o gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz wszelkich zaświadczeń i opinii diagnostycznych, które
dziecko posiada od lekarza, psychologa i innych specjalistów
w przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza należy wykazać się
przed Komisją Klasyfikacyjną umiejętnością gry na instrumencie oraz wiedzą w zakresie
przedmiotów teoretycznych.

Terminarz rekrutacji
1. Składanie wniosków
2. Koncert rekrutacyjny

do 30.04.2020 r.
21.03.2020 r. godz. 1100 aula na parterze
25.04.2020 r. godz. 1100 aula na parterze
3. Lekcje przygotowawcze*
8.05 - 4.06.2020 r.
4 spotkania grupowe
4. Badanie przydatności kandydatów
5.06.2020 r.
5. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych
do 12.06.2020 r.
6. Ogłoszenie listy przyjętych
do 5.08.2020 r.
*) Lekcje przygotowawcze mają na celu wprowadzenie kandydatów w elementarne pojęcia przygotowujące do badania
przydatności.

Dzień otwarty szkoły: 16.05.2020 r.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela sekretariat szkoły
od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1300
tel. 071 736-60-00 ; e-mail: sekretariat@lowiecka.wroclaw.pl
Strona internetowa szkoły: www.lowiecka.wroclaw.pl

