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Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia
do PSM I stopnia
NABÓR na rok szkolny 2022/2023
BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATÓW DO KSZTAŁCENIA
w PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I stopnia
na cykl 6-letni i 4-letni
odbędą się w dniach: 11, 20,21,22,23 czerwca 2022
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej:
•

na cykl 6-letni jest ukończone w danym roku kalendarzowym
co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat
proponowane instrumenty: skrzypce, wiolonczela, fortepian, akordeon, perkusja,
flet, klarnet, saksofon, gitara, trąbka, puzon
W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat wymagana
jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w
szkole podstawowej albo zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w
roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.
•

na cykl 4-letni jest ukończone w danym roku kalendarzowym
co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
proponowane instrumenty: skrzypce, altówka, wiolonczela, akordeon, fortepian,
gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon i perkusja

a)
b)
c)
d)

Wymagane dokumenty i warunki do przeprowadzenia badania przydatności
do PSM I stopnia:
wypełniony przez rodzica wniosek o przyjęcie - druki wydaje sekretariat lub są do pobrania
na stronie www.psm.nysa.com.pl
załączone do wniosku zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia i brak
przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej (dotyczy wszystkich kandydatów)
zapoznanie się i podpisanie klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
przystąpienie do badania przydatności przez kandydata w terminie wyznaczonym w
sekretariacie szkoły podczas składania wypełnionego wniosku.

Wypełnione wnioski składamy w sekretariacie szkoły lub przesyłamy wyłącznie na adres:

nabor-psmnysa@o2.pl
termin składania dokumentów upływa 31 maja 2022
W związku z sytuacją epidemiczną terminy mogą ulec zmianie
Badanie przydatności do nauki przeprowadza się na podstawie ujednoliconych testów
opracowanych dla kandydatów na cykl 6-letni i cykl 4-letni.
W czasie przeprowadzanego testu sprawdza się:
- słuch muzyczny i pamięć muzyczną (kandydat musi zaśpiewać piosenkę, powtórzyć głosem
zagrane przez nauczyciela dźwięki lub krótką melodię, rozróżnić dźwięki pojedyncze od
granych razem),
- poczucie rytmu ( kandydat musi wyklaskać krótki schemat rytmiczny podany przez
nauczyciela),
- warunki manualne i ogólne.
Wszystkich kandydatów prosimy o przygotowanie piosenki do zaśpiewania.
Szkoła prowadzi naukę w systemie popołudniowym
Wszystkie szczegółowe informacje oraz regulamin przyjmowania
do PSM I stopnia można znaleźć na stronie
www.psm.nysa.com.pl (zakładka Nabór uczniów)
Sekretariat szkoły wydaje wnioski i udziela informacji
poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

