
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA 

Pytanie: Jaka jest opłata za szkołę? 

Odp.: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego jest szkołą 

bezpłatną. Rodzice nie wnoszą opłaty typu czesne. Jednakże zapisując dziecko do szkoły 

muzycznej trzeba mieć świadomość, że zaistnieje konieczność poniesienia innych 

kosztów związanych z edukacją dziecka w szkole artystycznej – muzycznej: 

1) koszt zakupu lub wypożyczenia instrumentu. W momencie przyjęcia kandydata do 

PSM I stopnia uczeń musi mieć osobisty instrument, na którym będzie ćwiczył w 

domu. Zaleca się zakupienie dziecku instrumentu. W przypadku braku możliwości 

zakupu, istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu w szkole. Użyczenie to jest 

odpłatne wg stawek obowiązujących w odpowiednim regulaminie szkoły. 

2) koszt zakupu podręczników i tzw. kart pracy zwłaszcza w klasach I – III cyklu 

sześcioletniego. 

3) opłaty na fundusz Rady Rodziców i Fundusz Muzyczny. Wysokość składki ustala 

Rada Rodziców na początku każdego roku szkolnego. Aktualnie, wysokość składki 

na Radę Rodziców wynosi 35 zł./m-c za dziecko. Jeżeli w szkole uczy się 

rodzeństwo to na drugie dziecko składka wynosi połowę tej kwoty, czyli 17,50 

zł./m-c, a kolejne dziecko jest zwolnione z opłaty.  

  

Pyt.: Jak często odbywają się zajęcia w PSM I st. w Szczecinie, ile razy w 

tygodniu będzie trzeba przyjeżdżać do szkoły? 
 
Odp.: Generalnie w klasach I – III cyklu 6 – letniego oraz w klasie I cyklu 4 – letniego uczeń 

ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach teorii dwa razy w tygodniu i w indywidualnych 

lekcjach gry na instrumencie – również dwa razy w tygodniu. To ile razy będzie trzeba 

przyjechać do szkoły zależy od tego jak zostanie ułożony plan tygodniowy dla ucznia. 

Zajęcia w szkole muzycznej nie mogą kolidować z zajęciami w szkole ogólnokształcącej. 

Jeżeli uda się ułożyć plan zajęć w taki sposób, żeby zajęcia z instrumentu głównego były 

w tych samych dniach co zajęcia teoretyczne, wówczas przyjazd ucznia w I okresie nauki 

(klasy I – III cyklu 6 letniego i klasy I cyklu 4 letniego) będzie mógł odbywać się dwa razy 

w tygodniu. Jeśli nie uda się ułożyć planu w taki komfortowy sposób, to do szkoły trzeba 

będzie przychodzić/ przyjeżdżać 3 razy, a w najgorszym przypadku 4 razy w tygodniu. 

Zajęcia teorii (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne) są z góry narzucone – 

odbywają się z godnie z ustalonym przez szkołę planem lekcji, natomiast lekcje 

instrumentu głównego rodzice ucznia ustalają indywidualnie z nauczycielem gry na 

instrumencie. Szkoła jest otwarta od poniedziałku do soboty. Zajęcia teoretyczne 

odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godzin wieczornych. Natomiast 

zajęcia gry na instrumencie można również realizować w soboty oraz w godzinach 

przedpołudniowych, jeśli dziecko rozpoczyna lekcje w szkole ogólnokształcącej w 

późniejszych godzinach. 

 
 
 



Pyt.: Czy do szkoły muzycznej trzeba zdać egzamin wstępny?  
 
Odp.: Nie. Do szkoły muzycznej I stopnia nie zdaje się egzaminu. U kandydatki/kandydata 

na ucznia szkoły muzycznej bada się zdolności muzyczne oraz ogólne predyspozycje do 

nauki gry na wskazanym, przez rodziców/opiekunów kandydatki/kandydata lub samego 

kandydata, instrumencie. Badanie to odbywa się podczas spotkania kandydatki/ 

kandydata (bez obecności rodziców / opiekunów) z nauczycielami szkoły muzycznej. 

Kandydat musi zaśpiewać piosenkę, powtórzyć krótkie melodie zaśpiewane lub zagrane 

przez nauczyciela oraz wyklaskać lub wystukać rytm wykonany przez nauczyciela. 

Szczegółowy opis badania predyspozycji do nauki w szkole muzycznej w Niezbędniku 

informacyjnym dla kandydatów do PSM I stopnia w Szczecinie.   

    

Pyt.: Czy o przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się osoby nieposiadające 

obywatelstwa polskiego? 

Odp.: Tak, mogą, pod warunkiem, że Rodzice dziecka i dziecko posiadają kartę stałego 

pobytu, kartę Polaka. 

Pyt.: Czy absolwenci szkół muzycznych I stopnia mogą ubiegać się o 

ponowne przyjęcie do szkoły muzycznej, na inny instrument muzyczny? 

Odp.: Nie, osoba, która ukończyła już szkołę muzyczna I stopnia, nie może ponownie 

ubiegać się o przyjęcie do szkoły tego typu na inny instrument.  

Pyt.: Czy do szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się osoba, która 

skończyła 16 rok życia, np. w marcu danego roku?   

Odp.: Tak, może. Zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 

uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia 

z jednych typów szkół do innych 

„do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może 

ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 

lat oraz nie więcej niż 16 lat;” 

Pyt.: Pytanie w sprawie zaświadczenia lekarskiego – jaki typ 

zaświadczenia lekarskiego należy dostarczyć?  

Odp.: Po takie zaświadczenie należy udać się do lekarza pierwszego kontaktu. Należy 

powiedzieć lekarzowi, że dziecko zamierza podjąć naukę na konkretnym instrumencie, co 

może wiązać się np. z koniecznością pokonywania jakiegoś wysiłku fizycznego. Lekarz 

wystawia zaświadczenie, jeżeli dziecko nie choruje na choroby przewlekłe, które mogłyby 

w znaczny sposób utrudniać lub uniemożliwiać naukę na danym instrumencie.  

 



Pyt.: Czy zdając do szkoły muzycznej I stopnia dziecko już powinno umieć 

zagrać na instrumencie?  

Odp.: Nie, przesłuchanie wstępne jest badaniem tzw. przydatności do nauki w szkole 

muzycznej czyli sprawdzenie zdolności muzycznych: słuchu muzycznego, pamięci 

muzycznej, poczucie rytmu i predyspozycji manualnych oraz fizycznych do gry na danym 

– wskazanym przez kandydata instrumencie. Dziecko podczas takiego badania nie 

prezentuje umiejętności gry na instrumencie – nie musi umieć grać.  

Pyt.: Czy dziecko, które uczyło się już wcześniej, np. prywatnie, grać na 

instrumencie może zdawać do klasy wyższej?  

Odp.: Można zgłosić fakt pobierania nauki gry na instrumencie przez dziecko (jak długo i 

jaki repertuar już wykonuje). Komisja kwalifikacyjna złożona z nauczycieli PSM I stopnia 

sprawdzi i określi na poziomie, której klasy są to umiejętności. Dodatkowo należy jednak 

pamiętać, iż w szkole muzycznej dziecko od I klasy realizuje również rytmikę i kształcenie 

słuchu – zatem sama podstawowa umiejętność gry na instrumencie nie może być 

podstawą do zakwalifikowania do klasy wyższej. Oczywiście każdy przypadek dziecka, 

jego talent, zdolności i umiejętności jest analizowany indywidualnie i komisja 

kwalifikacyjna wskazuje najlepsze rozwiązanie. Jeżeli w I klasie szybko się rozwija, 

realizuje więcej niż program I klasy, może w następnej klasie spróbować realizować dwa 

lata w jednym roku. Są to oczywiście indywidualne wskazania.  

Pyt.: Czy można przenieść dziecko z innej szkoły muzycznej?  

Odp.: Tak, można, pod warunkiem, że jest to szkoła o podobnym programie nauczania. 

Dziecko musi przejść egzamin kwalifikacyjny i komisja decyduje – sugeruje, do której 

klasy uczeń może być przyjęty.  

Pyt.: czy można wybrać śpiew jako przedmiot główny?  

Odp.: Nie. Przedmiotem głównym w szkole muzycznej I stopnia jest nauka gry na 

instrumencie. Nie ma przedmiotu śpiew jako przedmiotu głównego w szkole muzycznej  

I stopnia.  

 


