ROK SZKOLNY 2021/2022
PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. Nr 4
im. Karola Kurpińskiego w Warszawie
ul. Wiktorska 73
prowadzi kształcenie artystyczne w zakresie nauki gry na instrumentach:
fortepian,
skrzypce
gitara
flet
akordeon
wiolonczela harfa
klarnet
kontrabas
perkusja
saksofon
trąbka
puzon
oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych, orkiestry i chóru.
OKRES NAUKI
Dla kandydatów w wieku od 6 do 8 lat, którzy zostaną przyjęci do 1. klasy nauka w szkole trwa sześć lat.
Szkoła prowadzi również kształcenie w cyklu 4 letnim dla kandydatów rozpoczynających naukę w wieku
od 9-12 lat (z wyjątkiem klas fortepianu i skrzypiec). Zajęcia ogólnomuzyczne dla klas I-VI w cyklu 6letnim i I-IV w cyklu 4-letnim prowadzone są w grupach, 2 - 4 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzone są
przez wykwalifikowanych pedagogów. Lekcje gry na instrumencie odbywają się w terminach ustalonych
po rozpoczęciu roku szkolnego z nauczycielem prowadzącym. Kandydaci przyjęci do PSM I st. Nr 4 mają
również możliwość podjęcia nauki w sąsiadującej Szkole Podstawowej nr 69. Zajęcia ogólnomuzyczne dla
tych uczniów odbywają się w ramach zajęć ogólnokształcących w godzinach rannych,
o ile Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 69 zdecyduje o utworzeniu klasy muzycznej i o przyjęciu dziecka
do tej klasy. Nauka w szkole muzycznej związana jest z koniecznością systematycznego, codziennego
ćwiczenia gry na instrumencie oraz opanowania szerokiego zakresu wiedzy ogólnomuzycznej. Nauka
w szkole wymaga ścisłej współpracy rodziców ucznia ze szkołą. Uczniowie uczestniczą w licznych
audycjach i koncertach.
RADA RODZICÓW
Wysokość składek na Radę Rodziców ustalana jest i deklarowana jest przez Rodziców indywidualnie
na Walnym Zebraniu
BADANIE PREDYSPOZYCJI DO NAUKI
Wymagane dokumenty:
- Wypełniony wniosek o przyjęcie do szkoły,
- Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej
placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 pkt. 2
Ustawy z dnia 14.XII.2016 r. Prawo oświatowe poz. 59), a kandydaci ubiegający się o naukę na instrumencie
dętym – dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do w/w nauki (z uwagi na istniejącą
aktualnie sytuację epidemiczną kraju, zaświadczenie będzie można dostarczyć w późniejszym terminie).
PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW
Zeskanowane dokumenty w formacie PDF należy przesyłać drogą mailową na adres:
rekrutacja@kurpinski.edu.pl do dnia 10 kwietnia 2021 r.
Dokładny termin badania przydatności kandydatów do nauki zostanie podany w późniejszym terminie,
uzależnionym od przebiegu sytuacji.
Zakres badań predyspozycji do nauki
Badania predyspozycji do nauki obowiązują wszystkich kandydatów. Obejmują ocenę zdolności
muzycznych, poprzez przeprowadzenie badań słuchu wysokościowego, harmonicznego, pamięci muzycznej,
poczucia rytmu i ogólnej wrażliwości (muzykalności) oraz ocenę predyspozycji do gry na danym
instrumencie. Wynikiem przesłuchań jest łączna ocena kandydata w skali od 0 do 23 punktów. Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsc, rozpatruje się możliwość przyjęcia kandydata, który otrzyma co najmniej 18 pkt.
Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor zgodnie z ilością miejsc w danej specjalności.

Ogłoszenie wyników
Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki w szkole będą podane do
wiadomości na stronie internetowej szkoły (W trybie §1 pkt 2 §11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 530) „W okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art.
158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych
jednostek) oraz na adres, z którego było wysłane zgłoszenie w okresie 7 dni po zakończeniu badania
przydatności do nauki. Po przesłuchaniach będzie możliwość kontaktu telefonicznego. Dzieci przyjęte
zobowiązane są do zgłoszenia się na zajęcia w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Niedopełnienie
tego obowiązku oraz niepowiadomienie szkoły w ciągu 3 dni od tej daty o przyczynach nieobecności będzie
traktowane jako rezygnacja kandydata z nauki. Rodzic/prawny opiekun kandydata na ucznia ma prawo do
ustnej informacji na temat wyników przeprowadzonego badania przydatności na spotkaniu z dyrektorem
szkoły. Nie przewiduje się formy pisemnej.
www.kurpinski.edu.pl

