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Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Fryderyka Chopina 
 w Opolu ogłasza nabór do klasy pierwszej 

PSM I stopnia FILIA 
na rok szkolny 2021/2022 

 
Zapraszamy do nauki gry na instrumentach: 

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli i gitarze. 

 

- w cyklu 6-letnim (dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy co 
najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa   w art. 36 ust.1 i 2 ustawy, oraz 
nie więcej niż 10 lat)  - fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara. 
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Opolu Filia:  
- prowadzi naukę w systemie popołudniowym,  
- istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu.  

 

Każdy uczeń ma prawo do dwóch lekcji gry na instrumencie w tygodniu.  
 

Zajęcia obowiązujące w PSM I stopnia: 

 

Kl. I - III cyklu 6-letniego instrument, rytmika, kształcenie słuchu, 
 

Kl. IV–VI cyklu 6-letniego instrument, fortepian dodatkowy, kształcenie słuchu, 
audycje muzyczne, chór, orkiestra lub zespół instrumentalny. 
 

Warunki przyjęcia do PSM I stopnia: 
 

Podstawowymi warunkami przyjęcia kandydata do kształcenia w szkole I stopnia są:  
 
A. przesłanie drogą elektroniczną skanu wypełnionego wniosku ( podpisanego przez 
obojga rodziców) według ujednoliconego wzoru na adres filia@psmopole.pl do dnia 
10 czerwca 2021 r. oraz dostarczenie do sekretariatu oryginału wniosku najpóźniej  
w dniu badania przydatności  
B. ponadto dostarczenie do sekretariatu szkoły najpóźniej w dniu badania 
przydatności - jeżeli dotyczy kandydata:  
a. oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,  
b. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu  
na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenia równoważne w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),  



c. prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację  
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,  
d. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 
2013 r. poz. 135, ze zm.).  
C. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 6 lat – 
złożenie w sekretariacie szkoły zaświadczenia o korzystaniu z wychowania 
przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 lub opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – 
najpóźniej w dniu badania przydatności.  
D. dołączenie do wniosku:  
a. fotografii legitymacyjnej  
b. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
kształcenia w szkole muzycznej wydanym przez lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej  
E. przystąpienie kandydata do badania przydatności;  
F. uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu opracowanego przez komisję 
rekrutacyjną.  
G. wolnego miejsca na danym instrumencie muzycznym. 
Badanie przydatności do nauki przeprowadza się na podstawie ujednoliconych 
testów opracowanych dla kandydatów cyklu 6-letniego i cyklu 4-letniego.  
W czasie przeprowadzanego testu muzycznego bada się: 

  słuch wysokościowy,  

 słuch harmoniczny, poczucie rytmu,  

 pamięć muzyczną,  

 warunki manualne i inne uwarunkowania  

 Obowiązkowym elementem testu jest wykonanie przez kandydata wybranej przez 
siebie piosenki a następnie realizacja ( poprzez klaskanie ) jej rytmu.  
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w dniu badania przydatności 
rodzice/prawni opiekunowie:  

 są zobowiązani do ścisłego przestrzegania Procedury organizowania i 
przeprowadzania badania przydatności w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia 
im. Fryderyka Chopina w Opolu w związku z epidemią COVID-19, zgodnej z 
wytycznymi i zaleceniami CKE, MEN, GIS, CEA. * Każdy kandydat otrzyma drogą 
elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail:  
1. Informację o terminie zgłoszenia się na badanie przydatności  
2. Procedurę organizowania i przeprowadzania badania przydatności w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu w związku z epidemią 



COVID-19, zgodnej z wytycznymi i zaleceniami CKE, MEN, GIS, CEA. Badania 
przydatności odbędą się w dniach 14-15 czerwca 2021 r. 
 
 

 

 
 

Bliższe informacje na temat możliwości podjęcia nauki w Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. Filia w Opolu można uzyskać w sekretariacie szkoły  

telefonicznie, 882 090 577 lub 77/455 - 58 -78 
 

Regulamin rekrutacji kandydatów do PSM I st. 
im. Fryderyka Chopina w Opolu 

do pobrania na stronie internetowej www.filia.psmopole.pl 
Wniosek o przyjęcie do PSM I stopnia można odebrać w sekretariacie szkoły  

w Opolu przy ulicy Bytnara Rudego 8 
lub pobrać ze strony internetowej www.filia.psmopole.pl 

 
 

 


