
Rekrutacja do Szkoły Muzycznej II stopnia 
 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się kandydat, 

który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata. 

 

2. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na jedną z następujących specjalności: 

1) instrumentalistyka – w specjalizacjach: w specjalizacjach: fortepian, skrzypce, 

altówka, wiolonczela, kontrabas, harfa, gitara, flet poprzeczny, obój, klarnet, fagot, 

saksofon, trąbka, puzon, waltornia, tuba, sakshorn, perkusja, akordeon, klawesyn,;  

2) instrumentalistyka jazzowa – w specjalizacjach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, 

kontrabas, gitara basowa, gitara, puzon, flet, klarnet, trąbka, saksofon, perkusja, 

akordeon, wibrafon;  

3) wokalistyka – w specjalizacji: śpiew; 

4) wokalistyka jazzowa – w specjalizacji: śpiew. 

 

3. Rekrutacja do klasy pierwszej polega na przeprowadzeniu egzaminu wstępnego. 

 

4. Egzamin wstępny przeprowadza się w drugiej połowie maja każdego roku. Szczegółowy 

termin egzaminu ustala Dyrektor Szkoły. Informację o terminie zamieszcza się co najmniej na 

30 dni przed terminem jego przeprowadzenia na stronie internetowej Szkoły oraz w budynku 

Szkoły na tablicy ogłoszeń. 

 

5. Egzamin wstępny obejmuje część praktyczną z zakresu gry na instrumencie bądź śpiewu 

oraz część ogólnomuzyczną z kształcenia słuchu. 

 

6. W części praktycznej kandydat prezentuje program artystyczny w wybranej specjalności. 

W części ogólnomuzycznej kandydat udziela odpowiedzi na pytania sprawdzające poziom 

wiedzy i umiejętności z zakresu kształcenia słuchu. 

 

7. Zakresy wymagań programowych dotyczących prezentowanych utworów muzycznych 

podczas części praktycznej oraz zakresy tematyczne pytań w części ogólnomuzycznej są 

udostępniane na stronie internetowej Szkoły. 

 

8. Kandydat jest oceniany przez każdego członka komisji rekrutacyjnej w części praktycznej  

i w części ogólnomuzycznej w skali od 0 do 25 punktów, a wynik egzaminu jest obliczany 

jako średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez kandydata (suma punktów dzielona 

przez liczbę członków komisji). 

 

9. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku łącznego uzyskania wyników 

wyższych niż:: 

 a) 21 punktów w części praktycznej; 

 b) 16 punktów w części ogólnomuzycznej. 

 

10. Egzamin wstępny ma charakter konkursowy. W pierwszej kolejności do Szkoły 

przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali najwyższą punktację. 

 

11. W przypadku gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący jest większa 

niż liczba wolnych miejsc w danej specjalności, kandydatowi może zostać zaproponowane 

podjęcie nauki w specjalności innej niż preferowana, z uwzględnieniem jego predyspozycji. 


