
                                                                                                          
    

INFORMACJA DLA RODZICÓW                                                                                                             
W sprawie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu prowadzona 
jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem specjalistycznej jednostki 
- Centrum Edukacji Artystycznej z siedzibą w Warszawie. Nadzór pedagogiczny nad szkoła sprawuje 
wizytator CEA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach: sześcioletnim i czteroletnim, w ramach których  
odbywają się zajęcia indywidualne z instrumentu i grupowe: kształcenie słuchu, rytmika, audycje 
muzyczne, chór, zespół instrumentalny , orkiestra.  

• O Przyjęcie do klasy pierwszej cyklu VI letniego może ubiegać się kandydat , który w danym 
roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat. 

• O Przyjęcie do klasy pierwszej cyklu IV letniego może ubiegać się kandydat, który w danym 
roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16lat. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty za pośrednictwem rodziców/ 
opiekunów prawnych. 

• Kwestionariusz osobowy (do pobrania na www.psmwagrowiec.com w zakładce rekrutacja) 
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w 

szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 
• W przypadku dziecka, które nie ukończyło 7 lat w danym roku kalendarzowym opinię 

poradni psychologiczno-pedagogicznej o podjęciu nauki szkolnej lub zaświadczenie o 
spełnieniu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym pójście 
do szkoły. 

Dla kandydatów przeprowadza się badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień      
muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

• Zgłoszenia do Państwowej Szkoły Muzycznej i. B. Zielińskiego w Wągrowcu przyjmowane 
są do 15 maja 2021r. 

• Badanie odbędzie się 18 i 19 maja 2021r. po zamknięciu zgłoszeń. 
• Lista kandydatów będzie ogłoszona w dniu 17 maja 2021r.  
• Szczegółowy harmonogram przebiegu badań rekrutacyjnych podany będzie do wiadomości 

17 maja 2021r. Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie Szkoły lub kontakt 
telefoniczny w tej sprawie z sekretariatem. 

• Lista przyjętych ogłoszona zostanie w terminie 7 dni  po zakończeniu badania przydatności. 
• Badanie obejmuje: zaśpiewanie piosenki, sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, 

pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na 
określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem. 

         Bliższych informacji udziela Dyrektor Szkoły pod numerem - 608 055 166 
         Dokumenty prosimy wysyłać skanem na adres email: sekretariat@psmwagrowiec.com 
         lub pocztą na adres 62-100 Wągrowiec ul Kościuszki 19. 

                                                                                                                                                          


