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INFORMATOR
rekrutacyjny
na rok szkolny 2021/2022
Plan egzaminów wstępnych i badania przydatności do kształcenia
w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
na rok szkolny 2021/2022

...dzięki słuchaniu oraz graniu dzieci stać się mogą nie tylko muzykami,
ale przede wszystkim dobrymi ludźmi o czystych sercach…
UWAGA! W obecnej sytuacji ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem
epidemiologicznym podane terminy rejestracji kandydatów, składania dokumentów
oraz egzaminów wstępnych jakie zaplanowaliśmy mogą ulec zmianie. Aktualne informacje
dotyczące wszelkich terminów związanych z rekrutacją będziemy na bieżąco publikować
na stronie internetowej Szkoły www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl w dziale Rekrutacja 2021/2022.
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Szanowni Rodzice i Dzieci!

Różnice pomiędzy szkołą muzyczną a szkołą ogólnokształcącą widoczne są już przy okazji pierwszych wizyt. Z pewnością zauważycie Państwo, że szkoła
muzyczna, w której uczyć się będzie Państwa dziecko jest bardziej kameralna niż
inne, typowe szkoły ogólnokształcące – jest w niej mniej klas i są one mniej liczne.
Na początku roku szkolnego poznacie Państwo wszystkich nauczycieli oraz nawiążecie indywidualny kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego, który w największym
stopniu dbać będzie o rozwój Państwa dziecka. Jednym z najważniejszych czynników ponadto, który wyróżnia szkoły muzyczne od innych szkół powszechnych jest indywidualizacja nauczania. Nauczanie gry na instrumencie oznacza indywidualne podejście do
każdego ucznia – jako młodego artysty – poprzez zrozumienie jego możliwości, wrażliwości, potrzeb i wymaga kreatywnych sposobów skutecznego wspierania jego rozwoju.
Zachęcamy więc Państwa, aby Wasze Dzieci mogły zrealizować muzyczne pasje, swoje zainteresowania i rozwijać je pod okiem doświadczonych i wykształconych
nauczycieli. Dzięki edukacji w szkole muzycznej Dzieci już na zawsze będą miały wpojone barwniejsze postrzeganie świata, rozwinięte logiczne myślenie, wrażliwość na sztukę
i łatwość publicznych wystąpień. Dajmy więc Dzieciom szansę korzystania z dobrodziejstw,
jakie niesie ze sobą ta wspaniała dziedzina sztuki. Pamiętajmy, że rezygnacja z edukowania muzycznego dzieci pozbawia ich szansy na pełniejszy rozwój i wpływa na jakość ich
dorosłego życia.

Życzymy Wam Wszystkim podjęcia trafnej decyzji i zapraszamy do nauki
w naszej szkole, jedynej szkole muzycznej I i II stopnia z Klasą Talentów w Bydgoszczy
i w regionie kujawsko-pomorskim.

Dyrektorzy wraz z Gronem Pedagogicznym
Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
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STRUKTURA SZKOŁY
W skład Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych
im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy wchodzą:
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, dająca podstawy wykształcenia muzycznego i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej OSM II stopnia lub PSM II st.
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia, kształcąca w zakresie muzycznym
oraz ogólnokształcącym. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia OSM II stopnia i świadectwo maturalne oraz ma możliwość dalszego kształcenia w akademiach muzycznych w Polsce
i za granicą.
W ramach OSM II stopnia działa również Klasa Talentów, powołana przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, dająca podstawy wykształcenia muzycznego
oraz możliwość dalszego kształcenia w szkole muzycznej II stopnia. Edukacja prowadzona jest
zarówno w cyklu 4-letnim jak i 6-letnim.
Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia, dająca średnie wykształcenie muzyczne
po zdaniu egzaminu dyplomowego oraz możliwość dalszego kształcenia w akademiach
muzycznych w Polsce i za granicą.
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OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA
I STOPNIA – KLASA I (DZIECI 7–LETNIE, podstawowa)

1. Spotkania z psychologiem: sala 119 (wg uzgodnionego harmonogramu
– informacje w sekretariacie).
2. Zajęcia przygotowawcze z rytmiki:
19–20. 04. 2021 r., godz. 15:30, sale 126 i 220
3. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego:
21–22.04.2021r. od godziny 11:30, sale 219, 220
Informacje

1. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego polega na sprawdzeniu uzdolnień
muzycznych, predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
2. Termin składania podań do OSM I st. – do 14.04. 2021 r.
3. Ogłoszenie wyników:
28.04 2021 r. godz. 15:00 – lista osób zakwalifikowanych
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
(minimalna ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania – 19 pkt.)
17.05.2021 r. godz. 15:00 – lista osób przyjętych
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
4. Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do szkoły.
W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność punktacji.
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – KLASA I
Cykl 6-letni (dzieci, które ukończyły minimum 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat)
1. Spotkania z psychologiem: sala 119 (wg uzgodnionego harmonogramu – informacje
w sekretariacie)
2. Zajęcia przygotowawcze – 4–5. 05. 2021, sale 126, 220 – godz. 15.30
3. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego – 6. 05. 2021 r. od godziny 12:00,
sala 220.
Cykl 4-letni (dzieci, które ukończyły minimum 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)
1. Spotkania z psychologiem: sala 119 (wg uzgodnionego harmonogramu – informacje
w sekretariacie)
2. Zajęcia przygotowawcze – 4–5. 05. 2021, sala 108 – godz. 15.30
3. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego – 6. 05. 2021 od godziny 12.00
sala nr 108.
Informacje
1. Badanie przydatności do kształcenia muzycznego polega na sprawdzeniu uzdolnień
muzycznych i predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
2. Termin składania podań do PSM I st. – do 28.04 2021.
3. Ogłoszenie wyników:
Lista osób zakwalifikowanych: 13.05.2021, godz.15.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
Minimalna ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania – 19 pkt.
Lista osób przyjętych: 17.06.2021, godz.15.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
4. Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do szkoły.
W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność punktacji.

CZY ZNACIE TE INSTRUMENTY?
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W cyklu 6-letnim I stopnia zapraszamy do nauki na:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, harfie, gitarze, flecie poprzecznym,
oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, waltornii, perkusji.

FORTEPIAN

WIOLONCZELA

KLARNET

SKRZYPCE

FLET
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CZY ZNACIE TE INSTRUMENTY?
W cyklu 4-letnim I stopnia zapraszamy do nauki na:
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, altówce, akordeonie, harfie,
gitarze, flecie poprzecznym, oboju, klarnecie, fagocie, saksofonie, trąbce,
puzonie, tubie, waltornii, perkusji.

Perkusja

Akordeon

Trąbka

Saksofon

Harfa
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OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
KLASA I
Plan egzaminów:
11 maja 2021 r. godz. 13.30
Egzamin z instrumentu głównego:
Fortepian 		
Akordeon 		
Klawesyn 		
Organy
Harfa 		
Rytmika 		
Skrzypce, altówka
Wiolonczela, gitara
Kontrabas
Instrumenty dęte
Perkusja

aula ul. Gdańska 71
aula ul. Gdańska 71
aula ul. Gdańska 71
aula ul. Gdańska 71
aula ul. Gdańska 71
sala 220 ul. Szwalbego 1
sala 10 ul. Szwalbego 1
sala 10 ul. Szwalbego 1
aula ul. Gdańska 71
sala 310 ul. Szwalbego 1
sala perkusji – nr 5 ul. Gdańska 71

Egzamin z instrumentu głównego:
Egzamin praktyczny – prezentacja przygotowanego programu.
Specjalność rytmika:
Egzamin wstępny obejmuje sprawdzenie umiejętności
kandydata w zakresie improwizacji i rytmiki.
.
Egzaminy oceniane są według punktacji 0-25 punktów.
Warunkiem przejścia do dalszego etapu rekrutacji
jest uzyskanie minimum 19 punktów z egzaminu praktycznego.
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OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
KLASA I
Zakres wymagań egzaminacyjnych – ciąg dalszy
Przedmioty ogólnokształcące
1. Wykaz ocen z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.obcy (cel. 6 pkt., bdb 5 pkt., db 4 pkt.) – max 18 pkt
2. Średnia ocen – max 6 pkt
3. Wolontariat lub inna działalność charytatywna – max 3 pkt
4. Konkursy ogólnokształcące – max 5 pkt
5. Laureat konkursu – max 10 pkt
Uczniowie z nieodpowiednią i naganną oceną zachowania nie są przyjmowani do szkoły.
Łączna ilość punktów z zakresu ogólnokształcącego – 42 punkty. Minimalna ilość punktów – 12.

Informacje
1. Termin składania podań do 5.05.2021.
2. Zaświadczenie lekarskie od pulmonologa o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
na instrumentach dętych należy dołączyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021
(obowiązkowe dla instrumentów dętych).
3. Świadectwa szkolne należy składać do dnia 28.06.2021 do godziny 11:00 w sekretariacie szkoły (pok. nr 6).
W przypadku osób spoza Bydgoszczy istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą elektroniczną.
Oryginał należy dostarczyć do 29.06.2021.
4.Ogłoszenie wyników:
Lista osób zakwalifikowanych: 18.05.2021 r. o godzinie 15:00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
Lista osób przyjętych: 30.06.2021 r. o godzinie 14:00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
5. Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do szkoły.
W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność punktacji.

OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
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KLASA TALENTÓW

W Państwowym Zespole Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy,
w ramach OSM II stopnia, działa również KLASA TALENTÓW, powołana przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2009 roku. Powołanie tego rodzaju klasy w bydgoskiej
szkole muzycznej jest wyróżnieniem na skalę ogólnopolską.
Kryteria dla kandydatów do Klasy Talentów:
- co najmniej 23 punkty z instrumentu głównego
- udokumentowane osiągnięcia artystyczne
- minimalna średnia z przedmiotów ogólnokształcących – 4,0.

Egzaminy:
2.06.2021 – egzamin z instrumentu głównego

Informacje:
1.Termin składania podań do 25.05.2021.
2. Zaświadczenie lekarskie od pulmonologa o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
na instrumentach dętych należy dołączyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021
(obowiązkowe dla instrumentów dętych).
3. Świadectwa szkolne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.06.2021 do godziny 11:00
w sekretariacie szkoły (pok. nr 6). W przypadku osób spoza Bydgoszczy istnieje możliwość przesłania tych
dokumentów drogą elektroniczną. Oryginał należy dostarczyć do 29.06.2021.
4. Ogłoszenie wyników:
Lista osób zakwalifikowanych – 9.06.2021 r. o godzinie 15:00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
Lista osób przyjętych – 30.06.2021 r. o godzinie 14:00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA

WYDZIAŁ WOKALNY

(minimum 16 lat oraz nie więcej niż 23 lata)

Warunki przyjęcia:

-dobry głos,
-poczucie rytmu,
-dobry słuch,
-uzdolnienia aktorskie.
Egzamin wstępny obejmuje:
- zaśpiewanie dowolnego utworu
- recytacja utworu poetyckiego lub fragmentu prozy (do 3 minut)
- badanie predyspozycji słuchowo-rytmicznych i ruchowych
- wykonanie improwizowanej scenki aktorskiej, zadanej przez komisję
- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
Przesłuchujemy osoby od 16 do 23 roku życia.
Zaświadczenia z badań foniatrycznych do 28 czerwca 2021.
Informacje
1.Termin składania podań – do 7.06. 2021.
2. Egzamin 10.06.2021, godz. 18.00 aula ul. Gdańska 71
3. Ogłoszenie wyników:
Lista osób zakwalifikowanych – 17.06.2021, godz.15.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
(minimalna ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania – 19 pkt.)
Lista osób przyjętych – 30.06.2021, godz.14.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
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PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA
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(minimum 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata)

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY
Egzamin wstępny do kl. I PSM II st. Wydziału Instrumentalnego/Wydziału Rytmiki odbędzie się
12 maja 2021 według następującego planu:
Specjalność instrumentalna:
godz. 13.30 egzamin praktyczny z instrumentu głównego lub rytmiki
– prezentacja przygotowanego programu.
Egzamin oceniany jest według punktacji 0-25 punktów.
Fortepian		
Akordeon 		
Klawesyn 		
Organy 		
Harfa			
Perkusja 		
Kontrabas		
Skrzypce, altówka
Wiolonczela, gitara
Instrumenty dęte
Rytmika

aula, ul. Gdańska 71
aula, ul. Gdańska 71
aula, ul. Gdańska 71
aula, ul.Gdańska 71
aula, ul.Gdańska 71
sala perkusji nr 5, ul. Gdańska 71
aula, ul. Gdańska 71
sala nr 10, ul.Szwalbego 1
sala nr 310, ul.Szwalbego 1
sala 107, ul.Szwalbego 1
sala 220, ul.Szwalbego 1

Specjalność rytmika:
Egzamin wstępny obejmuje sprawdzenie umiejętności kandydata w zakresie improwizacji i rytmiki.

Informacje
1. Termin składania podań do 5.05.2021.
2. Zaświadczenie lekarskie od pulmonologa o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na
instrumentach dętych należy dołączyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2021 (obowiązkowe dla instrumentów dętych).
3. Ogłoszenie wyników:
Lista osób zakwalifikowanych 19.05.2021, godz.15.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
(minimalna ilość punktów, która uprawnia do zakwalifikowania – 19 pkt.).
Lista osób przyjętych – 30.06.2021, godz. 14.00
– ogłoszona na stronie internetowej www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z listą osób przyjętych do szkoły.
W przypadku dużej ilości kandydatów o przyjęciu do szkoły decydować będzie kolejność punktacji.

15

Informacji udziela Sekretariat Szkoły
WNIOSKI I PODANIA REKRUTACYJNE
– dostępne na www.szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl
telefon: 52 322-37-94
e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.bydgoszcz.pl

ZAPRASZAMY

DO ŚWIATA MUZYKI!
Zobacz naszą Szkołę!
Na następnych stronach prace fotograficzne
nadesłane na nasz konkurs!
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