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Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego 

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

www.szymanowski.edu.pl,   sekretariat@szymanowski.edu.pl 
********************************************************************************************* 

INFORMATOR  
dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza  

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. (OSM II st.) i Państwowej Szkoły 
Muzycznej II st. (PSM II st.) 
na rok szkolny 2021/2022 

 

OSM II st. – ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia  kształcąca w 6-letnim cyklu    

• dająca wykształcenie ogólne w zakresie VII i VIII klasy szkoły podstawowej oraz liceum 
ogólnokształcącego,  

• w której w II klasie przeprowadza się egzamin ósmoklasisty,  

• umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk po 
zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego. 

PSM II st. – szkoła muzyczna II stopnia  kształcąca w 6-letnim cyklu   

• umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie muzyk  
po zdaniu egzaminu dyplomowego. 
 

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 

 
KADRA KIEROWNICZA 

Dyrektor Szkoły – mgr Hanna Sawicka 

Wicedyrektorzy ds. muzycznych 
mgr Ewa Kamińska 

dr hab. Stanisław Halat 

Wicedyrektorzy ds. ogólnokształcących 
mgr Barbara Janiczek 

mgr Joanna Oczkowska 
 

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
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I. Terminarz rekrutacji do klas wyższych niż pierwsza  

 

1. Dni informacyjne dla kandydatów - 27-28 kwietnia 2021 r., godz. 16.30-19.00  
Zapraszamy do zapisywania się na rozmowy i konsultacje telefoniczne z kadrą kierowniczą: 

dyrektorem, wicedyrektorami i kierownikami sekcji/wydziału. 

Prośbę o rozmowę/konsultację telefoniczną należy przesłać do dnia 23 kwietnia 2021 r.  

na adres sekretariat@szymanowski.edu.pl.  

W tytule e-maila prosimy wpisać KONSULTACJA.  
W zgłoszeniu należy:   

• wskazać z kim ma odbyć się rozmowa konsultacyjna;  

• podać imię i nazwisko kandydata oraz numer telefonu, pod który wybrany przedstawiciel 
kierownictwa ma oddzwonić, 

• podać informację, na jaki instrument kandydat zdaje, 

• mile widziany krótki opis problemu, który ma być poruszony podczas rozmowy.  

 

2. Składanie dokumentów -  do 30 kwietnia 2021 r.  

3. Egzaminy wstępne - 13 – 17 maja 2021 r.  

4. Przesłanie wyniku egzaminu kwalifikacyjnego do każdego kandydata 

indywidualnie – nie wcześniej niż 24 maja 2021 r.  

 

II. Informacje ogólne o egzaminach  

 

1. W przypadku kandydatów do klas wyższych niż pierwsza OSM II st. i PSM II st. przeprowadza 

się egzamin kwalifikacyjny.  

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

3. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy  predyspozycje i poziom umiejętności 

kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.  

4. Egzaminy kwalifikacyjne są oceniane w skali punktowej od 0 do 25.  

5. Komisja kwalifikacyjna ma prawo określić minimalną liczbę punktów, którą powinien uzyskać 

kandydat z przeprowadzonych egzaminów. 

 

III. Egzaminy kwalifikacyjne 
 

1. Egzamin kwalifikacyjny do danej klasy na specjalności instrumentalne przeprowadzony 

będzie w formie praktycznej z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych.  

Nie przewiduje się udziału akompaniatorów. 

2. Egzamin kwalifikacyjny na rytmikę przeprowadzany będzie w formie praktycznej, 

sprawdzającej poziom umiejętności dla danej klasy  w zakresie improwizacji i rytmiki, w tym 

wykonanie jednego dowolnie wybranego utworu z repertuaru fortepianowego (sonata lub 

etiuda lub utwór dowolny). 
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IV. Wymagane dokumenty 
 

1. Wniosek o przyjęcie do  klasy wyższej niż pierwsza w  OSM II st. lub PSM II st., zwany dalej 

Wnioskiem, składają rodzice kandydata lub kandydat pełnoletni, wyłącznie za pośrednictwem 

poczty elektronicznej w formie czytelnego skanu, zawierającego własnoręczne podpisy.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć czytelne skany poniższych 

dokumentów: 

1) zaświadczenie lekarskie: 

a) o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej II 

st.  wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z wyjątkiem kandydatów 

na rytmikę oraz instrumenty dęte, 

b) w przypadku kandydatów na rytmikę - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

podjęcia kształcenia w specjalności rytmika, wydane przez lekarza ortopedę, 

c) w przypadku kandydatów na instrumenty dęte - o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia na instrumentach dętych, wydane przez 

lekarza pulmonologa, 

2) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy programowo niższej w stosunku do klasy, do której 

kandydat zdaje, 

3. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać e-mailem w komplecie. Przyjęcie 

wniosku zostanie potwierdzone zwrotną wiadomością.  

4. W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1a,b,c,  

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.  

5. Na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów, kandydaci zostaną poinformowani o kolejności 

przesłuchań oraz o zasadach bezpieczeństwa w związku z sytuacją epidemiczną.  

 

 

BURSA 
 

Uczniowie spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Artystycznych  

ul. Miodowa 24 A, tel. (0-22) 635-41-74 - centrala, 635-79-05 - sekretariat. 


