Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz
we Wrocławiu
pl. Powstańców Śl. 12, tel. 605-677-820

www.sm1st.wroclaw.pl

Informacje dodatkowe
 Szkoła przyjmuje dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.
 Przy zapisie potrzebne są:
 Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie
internetowej lub w szkole)

OGŁASZA ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020
CO CIEKAWEGO DZIEJE SIĘ NA RONDZIE ?
W naszej Szkole spotykają się ci, dla których pasją jest muzyka. Dzieci

 Akt urodzenia, dowód osobisty lub paszport – do wglądu

i młodzież uczą się tego wszystkiego, co każdy muzyk w zakresie

 Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki

podstawowym wiedzieć i umieć powinien.

w szkole muzycznej. Prosimy zwrócić uwagę na alergie, choroby skóry,

Podczas indywidualnych lekcji gry na instrumencie nauczyciele przekazują

problemy z oddychaniem, wady wzroku, wady kręgosłupa.

wychowankom wiedzę w sposób dostosowany do ich potrzeb i możliwości.

 W ramach rekrutacji kandydatów obowiązują:
 Dwie lekcje przygotowawcze w 20 - osobowych grupach, trwające po 45

Lekcje grupowe odbywają się w małych 10 -15 osobowych zespołach.
W Szkole funkcjonuje Magazyn Instrumentów oraz Biblioteka, z których

minut, mające na celu zapoznać kandydata z ćwiczeniami i zadaniami

korzystają uczniowie.

stosowanymi w badaniu przydatności muzycznej,

Każdy

uczeń

uczestniczy

w

muzykowaniu

zespołowym

 Koncert uczniów Szkoły Muzycznej dla kandydatów zdających do szkoły,

(chór, orkiestra, zespoły kameralne), gdzie styka się zarówno z muzyką

 Badanie przydatności muzycznej polegające na sprawdzeniu predyspozycji

poważną jak i rozrywkową.

muzycznych: słuchu muzycznego, poczucia rytmu, poczucia tonalności,

Wszyscy koncertują, występują i prezentują swoje umiejętności na różnych

pamięci muzycznej oraz określeniu przydatności pod kątem danego

scenach: w szkole oraz w salach Narodowego Forum Muzyki, Filharmonii,

instrumentu.

Oratorium Marianum, Akademii Muzycznej a także w

 Wymogiem koniecznym do spełnienia przez kandydatów ubiegających się

Muzyki i Literatury

Ratuszu, Klubie

oraz innych znaczących miejscach Wrocławia

o przyjęcie do klasy fortepianu jest posiadanie pianina lub fortepianu w domu

i Dolnego Śląska.

najpóźniej do dnia 1 września danego roku szkolnego.

Uczniowie Szkoły uczestniczą z sukcesami w konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych a także wyjeżdżają na koncerty zagraniczne ( wymiana
międzynarodowa).

Przyszli uczniowie mogą kształcić się w:
cyklu 6-letnim (wiek kandydatów 6 - 10 lat),
cyklu 4-letnim (wiek kandydatów 11 - 16 lat), obejmującym następujące
obejmującym następujące instrumenty:
instrumenty:
fortepian, akordeon,
akordeon,
skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet poprzeczny, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
flet poprzeczny, obój, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
Klasy I – III cyklu 6-letniego odbywają tygodniowo:
Klasy I cyklu 4-letniego odbywają tygodniowo:
2 lekcje po 30 minut instrumentu głównego

2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego

2 lekcje po 45 minut kształcenia słuchu

2 lekcje po 45 minut kształcenia słuchu

1 lekcję po 45 minut rytmiki
Klasy IV – VI cyklu 6-letniego odbywają tygodniowo:

Klasy II – IV cyklu 4-letniego odbywają tygodniowo:

2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego

2 lekcje po 45 minut instrumentu głównego

2 lekcje po 45 minut kształcenia słuchu

2 lekcje po 45 minut kształcenia słuchu

1 lekcję po 45 minut audycji muzycznych

1 lekcję po 45 minut audycji muzycznych

 Przedostatnie i ostatnie klasy obu działów (oprócz uczniów klasy fortepianu) mają zajęcia z instrumentu dodatkowego – fortepian,
w wymiarze 1 lekcji 30 – minutowej tygodniowo.
 W klasach IV – VI cyklu 6-letniego oraz II – IV cyklu 4-letniego uczniowie realizują obowiązkowo zajęcia z chóru, orkiestry lub zespołów
instrumentalnych w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo.
 Zajęcia w Szkole Muzycznej odbywają się od 2 do 4 razy w tygodniu.
ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY: PONIEDZIAŁEK– CZWARTEK w godz. 11-17, PIĄTEK w godz. 9.00 – 15.00.
w terminie do dnia 17 maja 2019r.

