Zespół
Szkół
Muzycznych

im. A. Szeluty w Słupcy

ZAPISY

dla kandydatów w wieku 5-16 lat
składanie podań: 1.03 - 31.05 b.r. (pn-pt. 8:00-16:00)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.

Szczegółowych informacji udziela
sekretariat szkoły:
Zespół Szkół Muzycznych
im. Apolinarego Szeluty
w Słupcy
ul. Berlinga 3
62-400 Słupca

tel. (63) 275 38 13

e-mail: zsm_slupca@wp.pl
www.szeluto.pl

- fortepian
- akordeon
- skrzypce
- klarnet
- perkusja

- gitara
- flet poprzeczny
- wiolonczela
- trąbka

Wszechstronny rozwój osobowości
dziecka jest najważniejszym celem każdego
rodzica. Okazuje się, że poprzez muzykę
bardzo wcześnie możemy wspierać
i stymulować zmysły dzieci. Nauka gry
na instrumencie poprawia koncentrację,
powoduje wzrost kreatywności
i zapamiętywania, ułatwia naukę czytania
i pisania, podwyższa motywację, opóźnia
objawy zmęczenia, harmonizuje napięcia
mięśniowe, poprawia koordynację ruchową.
Mając na względzie dobro Państwa
dzieci zapraszamy do jedynej w mieście,
profesjonalnej Państwowej Szkoły
Muzycznej, mogącej poszczycić się
wieloletnią tradycją i licznymi znaczącymi
sukcesami uczniów.
Szkoła jest placówką bezpłatną,
prowadzoną przez Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Realizuje
program szkoły muzycznej I stopnia
w 2 cyklach:
• 6-letnim-dla dzieci młodszych
• 4-letnim- dla dzieci starszych
Szkoła oferuje naukę gry na :
• fortepianie
• akordeonie
• flecie
• klarnecie
• trąbce
• skrzypcach
• wiolonczeli
• gitarze
• perkusji

Uczniowie naszej szkoły mają okazję
prezentować swoje umiejętności na wielu
koncertach i konkursach muzycznych w
kraju i za granicą, odnosząc niejednokrotnie
sukcesy (Włochy, Niemcy).
Absolwenci naszej szkoły mają możliwość
kontynuowania nauki w szkołach wyższego
stopnia w całej Polsce.
Niezbędnym uzupełnieniem nauki gry
na instrumencie jest udział w przedmiotach
ogólnomuzycznych, zespołach kameralnych,
chórze, zajęciach rytmicznych.
Atutami naszej szkoły są:
• wykwalifikowana kadra pedagogiczna
• bogate instrumentarium (jedno z
najlepszych w Wielkopolsce)
• wspaniała baza lokalowa
• nowoczesne sale lekcyjne
• piękna sala koncertowa
• wspaniała, wręcz rodzinna atmosfera
• organizacja koncertów profesjonalnych
muzyków
• wypożyczanie instrumentów

Warunkiem ubiegania się kandydata
o przyjęcie do szkoły muzycznej I st. jest:
• ukończone 5 lat i nie przekroczenie
16 roku życia
• w terminie od 1 marca do 31 maja
wypełnienie i złożenie w sekretariacie
szkoły kwestionariusza kandydata wraz
ze świadectwem zdrowia
• poddanie się badaniom przydatności
kandydata przez szkolną Komisję
kwalifikacyjną

