rok szkolny 2019 / 2020

Rekrutacja-informator
do Niepublicznej Szko³y Muzycznej
I stopnia MOZART
z uprawnieniami szko³y publicznej

STRUKTURA SZKOLY ORAZ INFORMACJE OGÓLNE

DNI OTWARTE
8 - 13 kwietnia

Niepubliczna Szkola Muzyczna I stopnia Mozart jest szkola popoludniowa, w której
uczniowie nie realizuja obowiazku szkolnego. Nauka odbywa sie 3-5 razy w tygodniu,
w godzinach popoludniowych i wieczornych. Tak jak w szkolach podstawowych
stawiamy oceny, prowadzimy dzienniki lekcyjne, a uczen co roku otrzymuje
panstwowe swiadectwo promujace do nastepnej klasy.
Szkola rozpoczela swoja dzialalnosc w 2011 roku, od lipca 2013 roku nadane zostaly
uprawnienia szkoly publicznej. Dyrektorem generalnym NSM I st. Mozart jest Pani
Maja Swirko. Funkcje dyrektora pelni Pani Aleksandra Rzany, funkcje wicedyrektora
Pani Anna Magiera.
Zajecia w Szkole dziela sie na lekcje indywidualne z instrumentu oraz lekcje “teorii”
grupowe. Lekcje z instrumentu odbywaja sie 2 razy w tygodniu. Obok nauki gry na
instrumencie obowiazuja nastepujace przedmioty muzyczne: rytmika, ksztalcenie
sluchu, audycje muzyczne, zespól kameralny lub chór.

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/20
O przyjecie do I klasy NSM I st. MOZART moga ubiegac sie kandydaci, którzy w roku
2019 ukoncza 6 lat, a takze kandydaci, którzy w roku 2019 ukoncza 5 lat – pod
warunkiem, ýe posiadajà opiniæ poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzaùoúci
psychofizycznej do podjæcia nauki szkolnej.
W sekretariacie Szko³y nale¿y z³o¿yæ dokumenty (do dnia 5.06 w³¹cznie):
- wniosek o przyjæcie kandydatów do I klasy na rok szkolny 2019/2020 (dostêpny
w sekretariacie Szko³y lub na stronie internetowej)
- zaúwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do podjæcia
ksztaùcenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej (dotyczy wszystkich uczniów)
Terminy przesùuchañ do Szkoùy to 7 i 15 czerwca oraz 26 sierpnia.
Naleýy zgùosiã w sekretariacie wybrany dzieñ i zapisaã siæ na konkretnà godzinæ.
Terminy i godziny przesùuchañ w formie list zostanà opublikowane na tablicy
informacyjnej Szkoùy.
PRZESÙUCHANIE zwane “badaniem przydatnoúci” obejmuje:
- sùuch muzyczny
- pamiæã muzycznà
- poczucie rytmu
- predyspozycje do nauki gry na okreúlonym instrumencie
- wykonanie dowolnie wybranej piosenki

Kandydatów i ich rodziców zapraszamy na DNI OTWARTE Szko³y. Bêdzie mo¿liwoœæ
obserwacji LEKCJI OTWARTYCH (lekcji instrumentów oraz lekcji przedmiotów
ogólnomuzycznych). Szczegóùowy plan lekcji otwartych zostanie opublikowany na
stronie internetowej i tablicy informacyjnej Szkoùy.
Zapraszamy równieý na
KONCERT “Poznaj instrumenty” oraz WARSZTATY MUZYCZNE.
Na koncercie nasi Nauczyciele zaprezentujà instrumenty i opowiedzà co nieco o tym,
jak siæ gra. Tego dnia równieý odbædà siæ ciekawe warsztaty muzyczne, na których
uczestnicy nauczà siæ utworu muzycznego. Co wiæcej - ten utwór zostanie wykonany
wspólnie z nauczycielami na koncercie !
Kandydatów do szkóù muzycznych zapraszamy równieý w czerwcu na
WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE z ksztaùcenia sùuchu. Warsztaty s¹ bezp³atne.

TERMINARZ KANDYDATA DO SZKOÙY:
8-13 kwietnia - LEKCJE OTWARTE
13 kwietnia - KONCERT , WARSZTATY MUZYCZNE
25 maja - WARSZTATY PRZYGOTOWAWCZE
22 sierpnia - ostateczny termin sk³adania zg³oszeñ
PRZESÙUCHANIA
07.06. (pi¹tek) termin I
15.06. (sobota) termin II
26.08 (Poniedzia³ek) termin III
* Sekretariat Szkoùy jest czynny: poniedzia³ek, wtorek, czwartek godz. 13 - 18,
telefon: 519 635 053
mail: info@szkolamozart.pl
www.szkolamozart.pl
ul.Królowej Jadwigi 227
30-218 Kraków

