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HARMONOGRAM REKRUTACJI 

do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych  

im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie  

na rok szkolny 2022/2023 
 
 

 

26.03.2022 w godz. 11.00-13.30 
ZAPRASZAMY na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY 
 
 

►TERMINY składania wniosków o przyjęcie do szkoły 
 

do OSM I st. 7.03. - 4.04.2022 r. OSM II st. na rok szk.2022/2023 Szkoła nie          

                                                                                 prowadzi naboru do kl. 1 OSM II st. 

do SM I st. 7.03. - 9.05.2022 r. SM II st. 7.03. - 12.05.2022 r. 
 
 

 

 
 

►Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (OSM I st.) 

11.04.2022  r.   
lekcje przygotowawcze - wg późniejszego wykazu 

12.04. - 14.04.2022 r.  
Badanie przydatności muzycznych - wg późniejszego wykazu 

21.04.2022 r. , 

Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do OSM I st. 

17.05.2022 r.    
DODATKOWY termin badanie przydatności muzycznych do OSM I st. 
 

►Szkoła Muzyczna I stopnia cykl sześcioletni (SM I st. c. 6) 

16.05.2022  r.   
lekcje przygotowawcze - wg późniejszego wykazu 

17.05.2022 r.    

Badanie przydatności muzycznych - wg późniejszego wykazu 
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►Szkoła Muzyczna I stopnia cykl czteroletni (SM I st. c. 4) 

16.05.2022  r.   
lekcje przygotowawcze - wg późniejszego wykazu 

17.05.2022 r.  

Badanie przydatności muzycznych - wg późniejszego wykazu 

24.05.2022 r. 
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do SM I st. i OSM I st. 

 

►Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (OSM II st.) 
na rok szkolny 2022/2023 Szkoła nie prowadzi naboru do klasy 
I OSM II st. (uczniowie klasy VI OSM I st. kontynuują naukę w klasie VII OSM I st.) 
 

►Szkoła Muzyczna II stopnia (SM II st.) 

 20.05.2022 r. godz. 15.00 
egzamin teoretyczny: egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej 
wiedzy muzycznej- wg późniejszego wykazu 
egzamin praktyczny: 

 specjalność instrumentalistyka 
egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych 

 specjalność rytmika 
egzamin praktyczny w zakresie improwizacji i rytmiki oraz z gry 
na fortepianie 

 specjalność wokalistyka  
egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych 

O terminie egzaminu praktycznego kandydaci zostaną powiadomieni 
indywidualnie. 

15.06.2024 r.  

ogłoszenie listy zakwalifikowanych SM II st. 
 

 

 

 

 

25.07.2022 r. 
Ogłoszenie listy przyjętych do ZPSM w Koszalinie 
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