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szkoła muzyczna

Twoje dziecko kocha grać, śpiewać?
Masz niewiele czasu na decyzję -
zapisy do szkół muzycznych tylko do
poniedziałku

Przypomnijmy: w
Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej I i II stopnia dzieci i
młodzież uczą się w tzw. trybie
łączonym (przedmioty
ogólnokształcące i
artystyczne), a w Państwowej
(tylko przedmioty artystyczne)
- w popołudniowym.

 PŁOCK
Trwa
poszukiwanie

zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
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 RZESZÓW
Wegańskie
śniadanie w

Rzeszowie. To nie jest
miasto kebabów!

Benzyna,
diesel, gaz,
hybryda,

elektryk? A może
wodór? Jaki samochód
wybrać, żeby być
nowoczesnym

 PŁOCK
Znika kolejny
budynek w

centrum. Ale będzie
nowy, po nim
następne. A w kolejce
czeka jeszcze "perła w
koronie"

 PŁOCK
Jeszcze jeden
budynek w

centrum z okazałym
muralem? To możliwe
dzięki pewnej
zamianie
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Próba orkiestry symfonicznej płockich szkół muzycznych (PSM)
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Skorzystaj z 20% zniżki
Plaża, natura, miasto sztuki: ciesz się i relaksuj z nami. Wybierz
Human Travel

Human Travel

Jeszcze jeden budynek w
centrum z okazałym
muralem? To możliwe
dzięki pewnej zamianie

Znika kolejny budynek w
centrum. Ale będzie
nowy, po nim następne. A
w kolejce czeka jeszcze
"perła w koronie"

Historia najważniejszej
płockiej... poduszki. To
zastanawiające, że
minęło wiele lat i nikt nie
zainteresował się jej
wyglądem

Trwa poszukiwanie
zaginionego starosty
płockiego Mariusza
Bieńka. Rzecznik
strażaków: To akcja
humanitarna
[AKTUALIZACJA]

Mam nadzieję, że pamięć
ta potrwa dłużej niż tylko
okrągłe jubileusze.
Obowiązek ten pozostaje
aktualny na zawsze

Poszukiwania na Wiśle
przerwane na noc. Czy
zaginiony mężczyzna,
który wypadł z łódki, to
starosta płocki?

Do szkół I stopnia
przyjmowani są kandydaci
bez przygotowania
muzycznego. Obowiązuje
„badanie przydatności”, czyli
sprawdzanie uzdolnień i
predyspozycji do nauki gry
na określonym instrumencie.
Do wyboru są: fortepian,
organy, akordeon, gitara,
skrzypce, altówka,
wiolonczela, kontrabas, flet,
obój, klarnet, fagot, waltornia

(róg), trąbka, puzon i perkusja.

Natomiast do obydwu szkół II stopnia
uczniowie są przyjmowani na podstawie
egzaminu wstępnego. Warto dodać, że od
nowego roku szkolnego PSM II stopnia
zaproponuje naukę na specjalnościach
jazzowych: wokalistyka jazzowa, saksofon
jazzowy, fortepian jazzowy, gitara jazzowa,
gitara basowa.

Zapisy do OSM i PSM – tylko do 10 maja,
czyli do poniedziałku. Więcej informacji na
psmplock.pl/rekrutacja i
muzycznaplock.pl/rekrutacja.

Gra orkiestra symfoniczna płockich szkół muzycznych PSM

Piszą nauczyciele z ul.
Kolegialnej: „W naszych
szkołach, z natury rzeczy,
kładziemy duży nacisk na
bezpośredni, indywidualny
kontakt ucznia i nauczyciela
- wymaga tego chociażby
nauka gry na instrumencie,
rozwijająca indywidualne
zdolności dziecka. Małe
liczebnie klasy pozwalają
także nauczycielom
przedmiotów ogólnych - w
przypadku Ogólnokształcącej

Szkoły Muzycznej - na lepsze poznanie
uczniów i ich problemów i potrzeb. Dzięki
takiemu podejściu nasza społeczność
szkolna nie jest jednolitą masą, a
wspólnotą indywidualistów - uczennic i
uczniów, którzy rozwijają swoje talenty i
nie są w tym anonimowi. Nasi uczniowie,
pod okiem świetnych pedagogów, osiągają
znakomite wyniki w nauce, potwierdzane
uzyskiwanymi stypendiami i nagrodami. I
OSM i PSM szczycą się również wieloma
sukcesami artystycznymi osiąganymi przez
uczniów. Czas pandemii nie wpłynął na
obniżenie artystycznej aktywności
młodych adeptów muzyki - przeciwnie,
zaczęli udzielać się bardziej w konkursach
międzynarodowych, które stały się
dostępniejsze”.

Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, podziel się nim!

 Jeszcze więcej ciekawych tekstów czeka na Ciebie
na Wyborcza.pl

Udostępnij ten
artykuł w

całości, komu
tylko chcesz

Dzięki Twojej prenumeracie
nawet 5 osób może

przeczytać ten artykuł.
Wybrana przez Ciebie osoba
otrzyma na podany adres e-
mail link z odblokowanym

dostępem.  
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wpisz adres mailowy znajomego

Podany adres email nie jest przez nas
przechowywany, używany jest jednorazowo tylko do
przesłania dostępu do tego artykułu

Wyślij dostęp

Możesz komentować, bo jesteś naszym prenumeratorem. 
Dołącz do dyskusji!Ustaw dla

siebie nick
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Materiały
promocyjne
Partnera

Wyjeżdżasz tylko dla
sportu. Samochody,
które widać i słychać w
weekendy

Materiały
promocyjne
Partnera

Mariaż sztuki, zieleni i
architektury od Euro
Stylu

Materiały
promocyjne
Partnera

Odkryj tajemnice
Poznania

Materiały
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Partnera

Wyprawka szkolna?
Ucz dziecko zdrowych
i ekologicznych
nawyków

Materiały
promocyjne
Partnera

Jeszcze więcej
sportowych emocji.
Platforma
streamingowa Viaplay
już w Polsce

Materiały
promocyjne
Partnera

Partnerstwo Kobiet:
Fantasia & Akademia
Mocy Kobiet

TEMATY WAŻNE DLA PŁOCKA

WIĘCEJ TEMATÓW - PŁOCK

INNE
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Czytaj także:

Stało się!
Płockie szkoły
muzyczne
mają orkiestrę
symfoniczną z
prawdziwego
zdarzenia. A
ona - pierwszy
bis na koncie

Czytaj także:

Szaleństwo w
szkole
muzycznej.
Orkiestry dały
czadu, chóry
zachwyciły,
były bisy
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