
akordeon   altówka   fagot    flet    fortepian   gitara    klarnet     kontrabas    obój    organy    
instrumenty perkusyjne    puzon    rytmika    trąbka   saksofon   skrzypce   śpiew  waltornia   wiolonczela  
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HARMONOGRAM REKRUTACJI  
 

TERMINY  SKŁADANIA  PODAŃ 

do OSM I st. 18.02 -  15.04.2020 r.    do OSM II st. 18.02. - 15.05.2020 r. 

do SM I st. 18.02. -  4.05.2020 r.    do SM II st. 18.02. - 15.05.2020 r. 
 

28.03.2020 r. godz. 11.00    DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
 

 

►OGÓLNOKSZTAŁCĄCA  SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia  (OSM I st.) 
 

20.04. i 21.04.2020 r.  LEKCJE  PRZYGOTOWAWCZE  sala 210, 211 

wg  późniejszego wykazu   

22.04. lub 23.04.2020 r.  BADANIE PREDYSPOZYCJI  sala 211  

wg  późniejszego wykazu  
 

29.04.2020 r.   OGŁOSZENIE  listy zakwalifikowanych do  OSM I st. 

 
►SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia  cykl sześcioletni (SM I st. c.6) 
 

11.05. i 12.05.2020 r.  LEKCJE  PRZYGOTOWAWCZE  sala 210, 211 

wg  późniejszego wykazu   

13.05.2020 r.    BADANIE PREDYSPOZYCJI  sala 211  

wg  późniejszego wykazu  
 

►SZKOŁA  MUZYCZNA  I stopnia  cykl  czteroletni    (SM I st. c.4) 
 

18.05. i 19.05.2020 r.  LEKCJE  PRZYGOTOWAWCZE  sala 25 

16.00 – 16.45 wg  późniejszego wykazu   

16.55 – 17.35 wg  późniejszego wykazu 

20.05.2020 r.    BADANIE PREDYSPOZYCJI  sala 25  

od godz. 13.30 – wg  późniejszego wykazu  
 

26.05.2020  r .   OGŁOSZENIE  listy zakwalifikowanych  do  SM I st. 
 

 



akordeon   altówka   fagot    flet    fortepian   gitara    klarnet     kontrabas    obój    organy    
instrumenty perkusyjne    puzon    rytmika    trąbka   saksofon   skrzypce   śpiew  waltornia   wiolonczela  

ZPSM Koszalin Tok Nauczania – REKRUTACJA  

►OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia (OSM II st.) 

22.05.2020 r.  EGZAMIN  WSTĘPNY- pisemny z  KS/AM  godz.  13.00    foyer auli 

 

►SZEŚCIOLETNIA SZKOŁA  MUZYCZNA  II  stopnia (SM II st.)                                          

22.05.2020 r.  EGZAMIN  WSTĘPNY- pisemny z  KS/AM  godz.  15.00    foyer auli 

 

►OSM II st., SM II st.  

 27.05.2020 r.  EGZAMIN  WSTĘPNY- ustny z  KS/AM  godz.  zostanie podana    sala 25 

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY 

 specjalność rytmika 

9.05.2020 r.  egzamin praktyczny w zakresie improwizacji i rytmiki 

 specjalność instrumentalistyka, wokalistyka, rytmika (fortepian) –  

o terminie egzaminu praktycznego z przygotowanych utworów muzycznych – 

kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie 

 

24.06.2020 r.  OGŁOSZENIE  listy zakwalifikowanych                                    

do OSM II st., SM II st. 

27.07.2020 r. OGŁOSZENIE 
LISTY  PRZYJĘTYCH do ZPSM  w Koszalinie 
 
 

 

 

25.08.– 27.08.2020  dodatkowy termin rekrutacji-postępowanie uzupełniające  

 


