Zapraszamy do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia!
Przedstawiamy wybrane informacje dotyczące codziennej działalności,
przez którą wspólnie kreujemy muzyczną przyszłość
Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski!
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, saksofon, trąbka, waltornia, puzon,
perkusja.
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-video oraz pracownia
komputerowa.
Badanie przydatności kandydatów do klasy 1 OSM I st. i egzamin kwalifikacyjny do klas
wyższych OSM I st. przeprowadzone zostaną w dniach 9 - 12.06.2021 r.
Biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 egzaminy kwalifikacyjne
(do klas 2 - 6) mają formę ograniczoną do części praktycznej, a ostateczne decyzje o przyjęciu
kandydata do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie wyników części praktycznej oraz ocen
na świadectwach szkolnych.
Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie opublikowany na stronie szkoły do
dnia 7 czerwca 2021 r.
Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie internetowej szkoły.
Dla kandydatów będzie przygotowany harmonogram wejść na badanie. Pracownicy szkoły
skontaktują się z Państwem telefonicznie lub mailowo do dnia 2.06.2021 i przekażą informację
o godzinie spotkania.
Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów ogłoszona zostanie w terminie
7 dni po zakończeniu badania przydatności.
Tryb przyjęcia do szkoły:
Wniosek (druk w sekretariacie szkoły lub do pobrania na stronie internetowej ) można przesłać
pocztą na adres szkoły, na adres mailowy: rekrutacja.pierwszegostopnia@lowiecka.wroclaw.pl
lub złożyć na portierni szkoły.

Wymagane dokumenty do kl. 1:




wniosek rekrutacyjny ( do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej)
zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (do pobrania w sekretariacie lub ze strony
internetowej)
zaświadczenie o odbyciu rocznego przygotowanie przedszkolnego lub opinia Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole ( dotyczy
kandydatów 6 – letnich)

Po zakwalifikowaniu się kandydatów do szkoły należy złożyć :





kopię aktu urodzenia
dwa zdjęcia legitymacyjne
bilans dziecka sześcioletniego
potwierdzenie woli zapisu dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st.

Wymagane dokumenty do kl. 2 - 6:





wniosek rekrutacyjny ( do pobrania w sekretariacie lub ze strony internetowej),
kopię świadectwa ukończenia ostatniej klasy szkoły muzycznej i ogólnokształcącej,
zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wybranym instrumencie,
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
oceny za I półrocze bieżącego roku szkolnego szkoły muzycznej i ogólnokształcącej.

Po zakwalifikowaniu się kandydatów do szkoły należy złożyć :




.

2 zdjęcia,
kserokopię skróconego aktu urodzenia,
świadectwo promocyjne z bieżącego roku szkolnego.

