Rekrutacja
Informacja dotycząca egzaminów wstępnych do klasy pierwszej sześcioletniej
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
na rok szkolny 2018/2019
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej POSM II st. jest nieprzekroczenie
14 roku życia oraz posiadanie świadectwa ukończenia klasy szóstej ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia lub klasy szóstej szkoły podstawowej.
2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej składają w terminie od 1 marca 2018 r. do
27 kwietnia 2018 r. następujące dokumenty:
- wniosek o przyjęcie do szkoły,
- odpis ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwo zdrowia,
- materiały dokumentujące osiągnięcia w zakresie kształcenia muzycznego,
- kwestionariusz osobowy kandydata,
- dwa zdjęcia legitymacyjne.
3. Egzamin wstępny odbędzie się 17 i 18 maja 2018 r.
4. Egzamin wstępny do klasy pierwszej przeprowadza się wyłącznie z przedmiotów artystycznych.
Obejmuje on:
a/ Wydział instrumentalny
- egzamin w formie praktycznej z gry na instrumencie zgodnie z zakresem wymagań treści podstawy
programowej szkoły muzycznej I stopnia;
- egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuzycznej zgodnie z zakresem treści
podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia.
b/ Wydział rytmiki
- egzamin w formie praktycznej z gry na fortepianie z przygotowanych utworów muzycznych;
- sprawdzian przydatności ruchowej, polegający na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków
psychofizycznych, predyspozycjiruchowych i poczucia rytmu;
- egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i wiedzy ogólnomuz ycznej zgodnie z zakresem treści
podstawy programowej szkoły muzycznej I stopnia.
5. W każdy czwartek: marca i kwietnia 2018 r. (z wyjątkiem 29 marca) w godz. 14.00 – 15.00 czynny będzie punkt
informacyjno – konsultacyjny ds. rekrutacji.
W tym czasie możliwe są również konsultacje z nauczycielami instrumentów w każdej specjalności.
6. Zajęcia rekrutacyjne na Wydziale Rytmiki odbywają się w czwartki w sali 112, o godz. 14.30-15.15 w formie
zbiorowej lekcji rytmiki i techniki ruchu w następujących terminach: 12.04.2018 r. oraz 26.04.2018 r.
Zapraszamy również na Koncert dyplomowy i doroczny Wydziału Rytmiki we wtorek 10.04.2018 godz. 17.00,
sala koncertowa ZPSM im. W. Kilara, ul. Ułańska 7b, Katowice.
7. Harmonogram egzaminu wstępnego ukaże się w dniu 10.05.2018 r.
8. W szkole od klasy I prowadzi się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
9. Szkoła prowadzi internat dla uczniów mieszkających poza Katowicami.
Do 15 czerwca 2018 r. należy złożyć w kancelarii szkoły stosowne podanie o przyjęcie do internatu skierowane
do dyrektora ZPSM im. Wojciecha Kilara w Katowicach (szczegóły na www.zpsm.edu.pl INTERNAT).

24 kwietnia 2018 r. od godz. 15.00 zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, a o godz. 17.00 do sali
koncertowej ZPSM im. W. Kilara w Katowicach na koncert klas I i II POSM II st.

Informacja dotycząca możliwości przeniesień oraz przyjęć do klas wyższych niż pierwsza
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach
na rok szkolny 2018/2019
1. Badania kwalifikacyjne kandydatów przeprowadzone zostaną 17 i 18 maja 2018 r. i będą obejmowały:
a/ przesłuchanie przygotowanych utworów na instrumencie
b/ rozmowę kwalifikacyjną z przedmiotów ogólnomuzycznych
2. Kandydaci winni złożyć w kancelarii szkoły do 27 kwietnia 2018 r. następujące dokumenty:
- wniosek z uzasadnieniem wystąpienia o przeniesienie lub przyjęcie do szkoły,
- odpis ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwo zdrowia,
- materiały dokumentujące osiągnięcia w zakresie kształcenia muzycznego,
- kwestionariusz osobowy kandydata,
- dwa zdjęcia legitymacyjne.
3. W każdy czwartek: marca i kwietnia 2018 r. (z wyjątkiem 29 marca) w godz. 14.00 – 15.00 czynny będzie
punkt informacyjno – konsultacyjny ds. rekrutacji.
W tym czasie możliwe są również konsultacje z nauczycielami instrumentów w każdej specjalności.
4. Zajęcia rekrutacyjne na Wydziale Rytmiki odbywają się w czwartki w sali 112, o godz. 14.30-15.15 w formie
zbiorowej lekcji rytmiki i techniki ruchu w następujących terminach: 12.04.2018 r. oraz 26.04.2018 r.
Zapraszamy również na Koncert dyplomowy i doroczny Wydziału Rytmiki we wtorek 10.04.2018 godz. 17.00,
sala koncertowa ZPSM im. W. Kilara, ul. Ułańska 7b, Katowice.
5. Harmonogram egzaminu wstępnego ukaże się w dniu 10.05.2018 r.
6. W szkole od klasy I prowadzi się obowiązkowe zajęcia z języka angielskiego oraz języka niemieckiego.
7. Szkoła prowadzi internat dla uczniów mieszkających poza Katowicami.
Do 15 czerwca 2018 r. należy złożyć w kancelarii szkoły stosowne podanie o przyjęcie do internatu skierowane
do dyrektora Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach (szczegóły na
www.zpsm.edu.pl INTERNAT).

24 kwietnia 2018 r. od godz. 15.00 zapraszamy na Dzień Otwarty Szkoły, a o godz. 17.00 do sali
koncertowej ZPSM im. W. Kilara w Katowicach na koncert klas I i II POSM II st.

