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Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 

01-530 Warszawa, ul. Krasińskiego 1, tel.(22)839-18-78.  fax: (22)839-18-79 

sekretariat@szymanowski.edu.pl    www.szymanowski.edu.pl 

....................................................................................................................................................................... 

Informator dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st. 

na rok szkolny 2021/2022 

 

KONTAKT  

Sekretariat - Monika Jobda, Katarzyna Zduńczyk, tel. 22-839-18-78 (79)  

✓ udziela informacji od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00,  

✓ pośredniczy w kontaktach z kadrą kierowniczą,  

✓ przyjmuje wnioski o przyjęcie do Szkoły na adres sekretariat@szymanowski.edu.pl  

 

Zapraszamy do zapisywania się na rozmowy i konsultacje telefoniczne z kadrą kierowniczą. 

Prośbę o rozmowę/konsultację telefoniczną należy składać na adres  

sekretariat@szymanowski.edu.pl. W tytule e-maila prosimy wpisać KONSULTACJA. W zgłoszeniu 

należy wskazać z kim ma odbyć się rozmowa, podać imię i nazwisko kandydata oraz numer 

telefonu, pod który wybrany przedstawiciel kierownictwa ma oddzwonić. 

 

KADRA KIEROWNICZA  

Dyrektor Szkoły – mgr Hanna Sawicka  

 

 

 

 

Koordynator ds. Państwowej Szkoły Muzycznej II st.  

mgr Magdalena Hruszwicka 

 

 Kierownicy Sekcji/Wydziału  

Sekcja Fortepianu Głównego, Fortepianu na Wydziale Rytmiki oraz Organów  

mgr Wilia Ochocka-Janusz  

 

Sekcja Instrumentów Smyczkowych, Harfy i Akordeonu 

 mgr Anna Skibińska-Haponiuk, mgr Magdalena Specjał-Barbachowska 

 

 Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji - mgr Dorota Żołnacz  

Sekcja Teorii Muzyki - mgr Agata Wardzyńska  

Sekcja Fortepianu Dodatkowego - mgr Zofia Malcolm  

Sekcja Kameralistyki i Akompaniamentu - mgr Katarzyna Szymańska-Zadrożna  

Wydział Rytmiki - dr Agnieszka Widlarz 

 

Wicedyrektorzy ds. muzycznych 

mgr Ewa Kamińska 

dr hab. Stanisław Halat 

 

Wicedyrektorzy ds. ogólnokształcących 

mgr Barbara Janiczek 

mgr Joanna Oczkowska 
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I. Egzamin kwalifikacyjny 

1. W przypadku kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st. przeprowadza się 

egzamin kwalifikacyjny. 

2. Każdy wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza jest rozpatrywany indywidualnie 

przez dyrektora Szkoły.  

3. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w 

zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach 

szkolnictwa artystycznego, na poziomie klasy, do której kandydat zdaje.  

4. Egzamin kwalifikacyjny jest oceniany w skali punktowej od 0 do 25. Komisja kwalifikacyjna 

ma prawo określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, którą powinien 

uzyskać kandydat z przeprowadzonego egzaminu.  

5. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata 

utworów muzycznych 

6. Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza są informowani o terminie, warunkach i trybie 

przeprowadzenia oraz o zakresie tematycznym egzaminu kwalifikacyjnego.  

7. Nie przewiduje się rekrutacji do VII i VIII klasy w OSM I st.  

 

II. Terminy, wymagane dokumenty 

1. Organizację egzaminów kwalifikacyjnych do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st. 

przewiduje się w terminie 7-11 czerwca 2021 r., tzn. w tym samym terminie, co badania 

przydatności do I klasy OSM I st. 

2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć komplet czytelnych skanów następujących 

dokumentów: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów 

(wzór wniosku na stronie internetowej Szkoły); 

2) zaświadczenie lekarskie: 

a) o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej 

szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na instrumentach 

dętych, wydane przez lekarza pulmonologa (w przypadku kandydatów na instrumenty 

dęte), 

3) świadectwo z poprzedniego roku szkolnego, lub 2 osobne świadectwa, jeśli kandydat 

chodził osobno szkoły muzycznej i ogólnokształcącej. 

2. Dokumenty powinny być składane w postaci skanu wykonanego z oryginału, odpisu lub 

wyciągu z dokumentu, albo w postaci skanu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez rodzica kandydata. 

3. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a,b,  

do wniosku o przyjęcie do Szkoły dołącza się pisemną informację w tej sprawie. Kandydat 

przyjęty do Szkoły, ma obowiązek dostarczenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nie 

później niż do dnia 24 września 2021 r., a jego niezłożenie jest równoznaczne z rezygnacją  

z nauki w Szkole.  

4. Termin przesłania skanów wymaganych dokumentów – 26 maja 2021 r.  
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5. Ogłoszenie szczegółowego harmonogramu egzaminów kwalifikacyjnych w widocznym 

miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej Szkoły -   31 maja 2021 r.  

6. Przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych 7-11 czerwca 2021 r. 

7. Informacje o wyniku egzaminu kwalifikacyjnego kandydata do klasy wyższej niż pierwsza  

w OSM I st. będą przesyłane indywidualnie drogą elektroniczną.  

    

 

 

 

 


