Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w czasie rekrutacji
do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej
I st. im. St. Moniuszki w Katowicach
UWAGA!
W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM BUDYNEK NASZEJ SZKOŁY PRZY UL. DĄBRÓWKI 9 W KATOWICACH
BĘDZIE REMONTOWANY I LEKCJE BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY
W SP NR 40 NA OS. KUKUCZKI PRZY UL. SŁOWIAŃSKIEJ 1 W KATOWICACH.
1. Nasza szkoła łączy w sobie profil ogólnokształcący z nauką muzyki i gry na instrumencie.
Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Przyjmujemy maksymalnie 48 uczniów do klas pierwszych (dwa oddziały po 24 uczniów).
Ilość godzin zajęć ogólnokształcących jest taka sama jak w każdej szkole podstawowej.
Do planu lekcji zajęć ogólnokształcących dochodzą zajęcia edukacyjne artystyczne w
wymiarze:


w klasach I-III – 2 godziny kształcenia słuchu oraz jedna godzina rytmiki + 2 razy w
tygodniu 30-minutowa indywidualna lekcja instrumentu



w klasach IV-VI - 2 godziny kształcenia słuchu oraz jedna godzina audycji muzyki + 2
godziny chóru lub orkiestry (zależne od instrumentu, na którym uczeń gra)+ 2 razy w
tygodniu 45-minutowa indywidualna lekcja instrumentu.



W klasach VII-VIII - 2 godziny kształcenia słuchu oraz jedna godzina zasad muzyki i
jedna godzina literatury muzycznej + 2 godziny orkiestry lub chóru + 2 razy w
tygodniu 45-minutowa indywidualna lekcja instrumentu.

Począwszy od klasy V wszyscy uczniowie, z wyjątkiem pianistów, mają raz w tygodniu 30minutową lekcję fortepianu dodatkowego.
2. Klasy I-III uczą się w systemie zmianowym. Oznacza to, że np. klasa „a’’ trzy razy w tygodniu
rozpoczyna lekcje o 8.00, a dwa razy w tygodniu o 11.50 lub 12.30. Oczywiście klasa „b” na
odwrót. Dzięki zmianowości uczniowie, których lekcje ogólnokształcące rozpoczynają się
później, mogą mieć lekcje instrumentu przed południem. Uczniowie, którzy rozpoczynają
zajęcia ogólnokształcące na drugiej zmianie, kończą je najpóźniej o godz. 16.10.
3. Świetlica szkolna jest czynna od 7.00 do 16.30, w czasie pobytu w niej uczniowie mogą brać
udział w kółkach pamięciowych i szachowych.
4. Uczniowie klasy ósmej przystępują do egzaminu ósmoklasisty, a wyniki naszych uczniów w
znaczny sposób przewyższają średnie wyniki ogólnopolskie.
5. W naszej szkole organizujemy zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z klas I-III.

6. Uczniowie klas I-V uczestniczą w unijnym „Programie dla szkół”, w ramach którego otrzymują
regularnie porcję owocowo-warzywną oraz produkt mleczny i uczestniczą w zajęciach
edukacyjnych dotyczących zdrowego odżywiania.
7. W szkole nauczamy religii i etyki. Uczeń może uczęszczać na wybrany przedmiot, oba
przedmioty lub na żaden z nich. W tym celu Rodzic składa odpowiednią deklarację.
8. Prowadzimy też w miarę możliwości zajęcia wyrównawcze z kształcenia słuchu oraz
matematyki, a także zajęcia dodatkowe z rytmiki dla klas IV-VIII.
9. Od klasy pierwszej można się uczyć grać na: fortepianie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli,
kontrabasie, gitarze, harfie, flecie, klarnecie, oboju, trąbce, puzonie, waltorni, saksofonie i
perkusji. Przydziału do klasy instrumentu dokonujemy na podstawie informacji zawartych w
kwestionariuszu kandydata, sugestii komisji przesłuchującej kandydata i możliwości w
przydziałach nauczycieli danej specjalności.
10. Większość instrumentów można wypożyczyć w szkole.
Jeśli chodzi o instrumenty dęte, to wypożyczamy na początek nauki (pierwszy rok, dwa), a
następnie należy instrument kupić.
Nauka gry na fortepianie wymaga posiadania własnego instrumentu akustycznego (fortepian,
pianino), gdyż tylko w ten sposób dziecko może nauczyć się właściwego kształtowania
dźwięku i prawidłowego aparatu gry. Instrumenty elektroniczne i cyfrowe są akceptowane
wyłącznie w wypadku fortepianu dodatkowego (od klasy V).
Szkoła posiada szeroki wybór instrumentów smyczkowych do wypożyczenia na cały etap
nauczania.
Wypożyczamy również akordeony i gitary.
Na instrumentach perkusyjnych i harfie uczniowie ćwiczą na terenie szkoły.
11. Szkoła posiada bibliotekę i wypożyczalnię nut.
12. Uczniowie klas III nie wyjeżdżają na tzw. „Zieloną szkołę”, ponieważ nie mogliby w tym czasie
uczestniczyć w lekcjach instrumentu, podczas których intensywnie przygotowują się do
obowiązkowego egzaminu promocyjnego.
13. Egzamin promocyjny odbywa się na koniec roku szkolnego i każdy uczeń klas II-VIII musi do
niego przystąpić. Wyznaczony repertuar uczeń wykonuje przed komisją egzaminacyjną.
Wyjątkiem od tej zasady są uczniowie klas I, którzy na koniec roku szkolnego występują na
popisie końcoworocznym z udziałem publiczności.
14. Na koniec roku szkolnego uczeń musi otrzymać minimum ocenę dostateczną z instrumentu
oraz kształcenia słuchu. aby otrzymać promocję do kolejnej klasy. Ocena dopuszczająca z
tych przedmiotów jest oceną niepromującą.

15. W ciągu roku szkolnego uczniowie występują na popisach i koncertach z udziałem
publiczności, a także reprezentują szkołę w licznych konkursach muzycznych o zasięgu
ogólnopolskim i międzynarodowym.
16. Nasi uczniowie biorą też udział w licznych konkursach z zakresu przedmiotów
ogólnokształcących, co roku osiągając w nich bardzo dobre wyniki.
17. Na razie obiady mamy w formie cateringu. Są one gotowane w budynku szkoły II stopnia przy
ul. Ułańskiej 7b w Katowicach i do nas przewożone. Prawdopodobnie sytuacja w najbliższym
roku nie ulegnie zmianie.
18. Budynek naszej szkoły w przyszłym roku będzie przechodził termomodernizację i remont
generalny, dlatego zajęcia będą odbywały się w SP nr 40 na os. Kukuczki w Katowicach przy
ul. Słowiańskiej 1. Prace remontowe maja się zakończyć w sierpniu 2022 roku.
19. Badanie przydatności kandydatów do klasy I odbędzie się najprawdopodobniej 23 kwietnia
(piątek) 2021 roku w budynku szkoły na ul. Dąbrówki 9. W razie zmiany miejsca lub terminu
w związku z sytuacją epidemiologiczną lub rozpoczęciem prac remontowych będziemy na
bieżąco o tym informować na stronie internetowej szkoły: http://1st.zpsm.edu.pl/ i szkolnym
FB.
20. Kwestionariusz i wniosek o przyjęcie do szkoły można pobrać ze strony internetowej szkoły:
http://1st.zpsm.edu.pl/rekrut.html (zakładka „o szkole”, a następnie zakładka „rekrutacja”).
Wypełnione dokumenty prosimy zeskanować i przesłać na adres e-mail: posm1st@zpsm.edu.pl, a oryginał wysłać pocztą na adres: Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I st. ul. Dąbrówki 9, 40-081 Katowice.
Pytania, które jeszcze Państwo chcieliby zadać, prosimy kierować na maila
posm-1st@zpsm.edu.pl lub kontaktować się z nami telefonicznie 32 258-94-10.
Będziemy się starać na wszystkie odpowiedzieć.
Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do naszej szkoły.

