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INFORMATOR – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 

 

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych (ZPSM) im. Grażyny Bacewicz  

w Koszalinie tworzą: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. (OSM I st.), 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.), Szkoła Muzyczna I st. (SM I st.)  

i Szkoła Muzyczna II st. (SM II st.). Są to szkoły muzyczne o różnym systemie nauczania, 

które podlegają jednolitemu kierownictwu ZPSM. 

 

Ogólnokształcąca Szkoły Muzycznej I st. (OSM I st.) 
szkoła o ośmioletnim cyklu kształcenia 

 
1. W szkole oprócz kształcenia muzycznego realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie szkoły 

podstawowej, a w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ósmoklasisty. 

2.  O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia może ubiegać się 

kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 albo 6 lat. 

3.  Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci na podstawie badania przydatności muzycznych 

(tj. sprawdzenia uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do gry na 

określonym instrumencie załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji). 

4. W OSM I st. prowadzony jest nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, 

akordeon, perkusję, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbkę, waltornię, puzon. 

 

Szkoła Muzyczna I st. (SM I st.) 
szkoła o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia 

cykl sześcioletni (c. 6) 

1. W szkole realizowane jest wyłącznie kształcenie muzyczne, a w ostatnim roku nauki 

przeprowadza się egzamin końcowy dający podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego. 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 6-letniego może ubiegać się 

kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 albo 6 lat i nie więcej niż 10 lat. 

3. Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci na podstawie badania przydatności muzycznych 

(tj. sprawdzenia uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do gry na 

określonym instrumencie - załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji). 

4. W SM I st. c. 6 prowadzony jest nabór na: fortepian, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, gitarę, 

akordeon, perkusję, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbkę, waltornię, puzon. 

cykl czteroletni (c. 4) 

1. W szkole realizowane jest wyłącznie kształcenie muzyczne, a w ostatnim roku nauki 

przeprowadza się egzamin końcowy dający podstawy zawodowego wykształcenia muzycznego. 

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu 4-letniego może ubiegać się kandydat, 

który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat; 
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3. Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci na podstawie badania przydatności muzycznych 

(tj. sprawdzenia uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do gry na 

określonym instrumencie załącznik nr 3 Regulaminu Rekrutacji). 

4. W SM I st. c. 4 prowadzony jest nabór na: fortepian, organy, skrzypce, wiolonczelę, kontrabas, 

gitarę, akordeon, perkusję, flet, klarnet, fagot, saksofon, trąbkę, waltornię, puzon. 

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. (OSM II st.) 
szkoła o sześcioletnim cyklu kształcenia 

 
1. W szkole oprócz kształcenia muzycznego realizowane jest kształcenie ogólne w zakresie klas 7 i 8 

szkoły podstawowej oraz czteroletniego liceum ogólnokształcącego.  

2. Uczeń po ukończeniu 2 klasy OSM II st. otrzymuje świadectwo równoważne świadectwu 

ukończenia szkoły podstawowej i może podjąć naukę w każdej innej szkole ponadpodstawowej. 

3. O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się 

kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat. 

4. W OSM II st. prowadzony jest nabór na specjalności: 

- instrumentalistyka specjalizacje: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, 

kontrabas, gitara,  perkusja, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, 

- rytmika, 

- wokalistyka (po ukończeniu klasy II OSM II st. specjalności instrumentalistyka). 

5. Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci na podstawie egzaminów wstępnych: 

specjalność instrumentalistyka: 

- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (załącznik nr 7 

Regulaminu rekrutacji). Kandydaci realizują program bez akompaniatora.  

W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej. 
 

specjalność rytmika:  

- egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki (załącznik nr 6 

Regulaminu rekrutacji). W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z gry na fortepianie, 

kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.  
 

specjalność wokalistyka:  

- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (załącznik nr 5 

Regulaminu rekrutacji). Kandydaci realizują program bez akompaniatora. 

W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej. 

 

Sześcioletnia Szkoła Muzyczna II st. (SM II st.) 
szkoła o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia 

 

1. W szkole realizowane jest wyłącznie kształcenie muzyczne, a w ostatnim roku nauki 

przeprowadza się egzamin dyplomowy dający potwierdzający uzyskania tytułu zawodowego 

muzyk. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. 

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, który 

w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata.  
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3. W SM II st. cyklu 6-letniego prowadzony jest nabór na specjalności:  

- instrumentalistyka specjalizacje: fortepian, organy, akordeon, skrzypce, altówka, wiolonczela, 

kontrabas, gitara,  perkusja, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon, 

- rytmika  

4. W SM II st. cyklu 4-letniego prowadzony jest nabór na specjalność:  

- wokalistyka 

5. Do klasy pierwszej będą przyjmowani kandydaci na podstawie egzaminów wstępnych: 

specjalność instrumentalistyka: 

- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (załącznik nr 7 

Regulaminu rekrutacji). Kandydaci realizują program bez akompaniatora.  

W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej. 
 

specjalność rytmika:  

- egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki (załącznik nr 6 

Regulaminu rekrutacji). W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z gry na fortepianie, 

kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej.  
 

specjalność wokalistyka:  

- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych (załącznik nr 5 

Regulaminu rekrutacji). Kandydaci realizują program bez akompaniatora. 

W tym roku nie przeprowadza się egzaminu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej. 

Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 

KANDYDACI DO OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA  

1. W związku z zaistniałą sytuacją i utrudnieniem składania dokumentów w siedzibie Szkoły  

przy ul. Fałata 32, dokumenty o przyjęcie do na rok szkolny 2021/2022 można składać drogą 

elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@zpsm.pl w dniach 15.02.2021 – 14.04.2021 r. 

2. Pocztą elektroniczną należy przesłać skan/zdjęcie następujących dokumentów: 

 Wniosek o przyjęcie do OSM I st. (razem z klauzulą i oświadczeniem) podpisany przez oboje 

rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania na stronie http://zpsm.pl/rekrutacja/ - załącznik  

nr 8 Regulaminu rekrutacji). 

 W przypadku dzieci 6-letnich oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych, że dziecko 

korzysta z opieki przedszkolnej – należy podać nazwę placówki przedszkolnej. 

3. Pozostałe dokumenty: 

 kserokopia aktu urodzenia, 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, 

 zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego albo opinię 

wydaną przez publiczną/niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  

należy dostarczyć do dnia badania predyspozycji muzycznych kandydata do nauki w Szkole.  

4. Informację o terminie badania predyspozycji muzycznych rodzice/opiekunowie prawni 

kandydatów otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie. W tym celu we wniosku należy 

wpisać czytelnie aktualny adres mailowy i podać telefon do rodziców/opiekunów prawnych. 

mailto:rekrutacja@zpsm.pl
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KANDYDACI DO: 

- OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA 

- SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA cykl 6-letni, cykl 4-letni 

- SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA cykl 6-letni, cykl 4-letni 

1. W związku z zaistniałą sytuacją i utrudnieniem składania dokumentów w siedzibie szkoły  
przy ul. Fałata 32, dokumenty o przyjęcie do w/w szkół na rok szkolny 2021/2022 można składać 
drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@zpsm.pl 
w dniach 19.02.2021 – 12.05 2021 r. – SM I st. 
w dniach 19.02.2021 – 31.05 2021 r. – OSM II st., SM II st. 

2. Pocztą elektroniczną należy przesłać skan/zdjęcie następujących dokumentów:  
 Wniosek o przyjęcie do szkoły (razem z klauzulą i oświadczeniem) podpisany przez oboje 

rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania na stronie http://zpsm.pl/rekrutacja/ - załącznik  

 kandydaci do OSM II st. wyciąg ocen z I okresu bieżącego roku szkolnego. 

3. Pozostałe dokumenty: 
 kserokopia aktu urodzenia, 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, 

 zaświadczenie o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego albo opinię 

wydaną przez publiczną/niepubliczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną  

należy dostarczyć do dnia badania predyspozycji muzycznych kandydata do nauki w Szkole.  

4. Informację o terminie badania predyspozycji muzycznych rodzice/opiekunowie prawni 
kandydatów otrzymają drogą elektroniczną lub telefonicznie. W tym celu we wniosku należy 
wpisać czytelnie aktualny adres mailowy i podać telefon do rodziców/opiekunów prawnych. 
 

Terminy badania predyspozycji muzycznych  

i egzaminów wstępnych 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (OSM I st.) 21.04 – 23.04.04.2021 r. sala 211 

Szkoła Muzyczna I stopnia cykl sześcioletni (SM I st. c.6) 19.05.2021 r. sala 211

Szkoła Muzyczna I stopnia cykl czteroletni (SM I st. c.4) 19.05.2021 r. sala 25

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (OSM II st.) / Szkoła Muzyczna II stopnia (SM II st.)  

 

O terminie egzaminu praktycznego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

specjalność zakres  

instrumentalistyka egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych 

rytmika egzamin praktyczny w zakresie improwizacji i rytmiki 

wokalistyka egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych 

mailto:rekrutacja@zpsm.pl
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      Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do Zespołu 

Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie - do pobrania  

na stronie http://zpsm.pl/regulamin-rekrutacji/ 

…   Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  

im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie znajduje się na stronie  

http://zpsm.pl/harmonogram-rekrutacji/  

      Kontakt w sprawie rekrutacji: 

 osobiście (po uprzednim umówieniu się)  Tok Nauczania - pokój 113 

 telefonicznie  94 347 80 37    

                                  94 347 80 20 

 e-mail rekrutacja@zpsm.pl 
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