
 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 
 

Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci                    
na podstawie badania przydatności muzycznych                             
(tj. sprawdzenia uzdolnień muzycznych, warunków 
fizycznych, predyspozycji do gry na określonym 
instrumencie). W szkole równolegle realizowane                            
są przedmioty ogólnokształcące i muzyczne. Po ukończeniu 
tej szkoły uczniowie mogą kontynuować kształcenie 
muzyczne (po zdaniu egzaminów wstępnych) lub kształcić 
się w innej szkole. 
W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: 
altówka, akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, trąbka, 
instrumenty perkusyjne, saksofon, skrzypce, wiolonczela, 
kontrabas, organy, puzon, obój, róg, fagot 

 
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia 
 

Jest to szkoła 6-letnia realizująca program szkoły muzycznej 
II st. (średniej). Szkoła przygotowuje do wykonywania 
zawodu muzyka. Do klasy pierwszej będą przyjmowani 
kandydaci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą nie 
więcej niż 14 lat na podstawie egzaminu wstępnego, który 
będzie obejmował przedmioty muzyczne (instrument 
główny, kształcenie słuchu, wiedza ogólnomuzyczna). 
W szkole tej można kontynuować naukę gry                            
na instrumencie, który był przedmiotem głównym                
w OSM i SM I st. lub rozpocząć naukę na wydziale rytmiki. 
Istnieje możliwość nauki w klasie śpiewu od kl. III OSM II st.  

 
Szkoła Muzyczna I stopnia - prowadzi wyłącznie 
kształcenie muzyczne w dwóch cyklach 6 i 4-letnim: 

 
c y k l  s z e ś c i o l e t n i :  
do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci, którzy                    
w danym roku kalendarzowym kończą nie więcej niż 8 lat 
na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Nauka 
trwa 6 lat. Zajęcia odbywają się w godzinach 
popołudniowych. 
W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: 
altówka, akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, trąbka, 
instrumenty perkusyjne, saksofon, skrzypce, wiolonczela, 
kontrabas, organy, puzon, obój, róg, fagot 
 
 c y k l  c z t e r o l e t n i :  
do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci, którzy 
kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat na 
podstawie badania predyspozycji słuchowych. Nauka trwa 
4 lata. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. 
W szkole prowadzi się naukę gry na instrumentach: 
 altówka, akordeon, flet, fortepian, gitara, klarnet, trąbka, 
instrumenty perkusyjne, saksofon, skrzypce, wiolonczela, 
kontrabas, organy, puzon, obój, róg, fagot 
 

 

 S z k o ł a  M u z y c z n a  I I  s t o p n i a  - prowadzi 
wyłącznie  kształcenie muzyczne: 

Szkoła realizuje program średniej szkoły muzycznej 
przygotowując do wykonywania zawodu muzyka lub 
podjęcia studiów muzycznych w przypadku posiadania 
świadectwa maturalnego. Nauka trwa 6 lat. Zajęcia 
odbywają się w godzinach popołudniowych.  

 
Do klasy pierwszej przyjmowani będą kandydaci, którzy                    
w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 21 lat na 
podstawie egzaminu wstępnego, który obejmuje 
przedmioty muzyczne (instrument główny, kształcenie 
słuchu, wiedza ogólnomuzyczna). W szkole tej można 
kontynuować naukę gry na instrumencie, który był 
głównym przedmiotem w szkole  I st. lub rozpocząć naukę 
na wydziale rytmiki. 
 

W kompleksie szkolnym znajduje się internat. Zapewniamy 
życzliwą atmosferę i opiekę wychowawców.  
 
Szkoła współpracuje z instytucjami artystycznymi Koszalina. 
Organizuje liczne koncerty, działa na rzecz środowiska 
lokalnego, a dla najzdolniejszych uczniów prowadzi 
indywidualny tok nauki.  
Nasi uczniowie zdobywają liczne nagrody na konkursach 
krajowych i zagranicznych. Uzyskują stypendia, mi.in.: 
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
 Prezesa Rady Ministrów 
 Prezydenta Miasta Koszalina 
 Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci 

Kontynuują naukę na renomowanych uczelniach polskich               
i zagranicznych. 
 
Nauka w naszej Szkole gwarantuje wysoki poziom                         
kształcenia,  rozwijanie umiejętności  i zainteresowań, 
uwrażliwianie na sztukę i piękno. Uczymy kultury osobistej, 
tolerancji, kształtowania wzajemnych relacji i wyzwalania 
pozytywnej inwencji twórczej.  
 

 


