
 

Konsultacje kandydatów na rok szkolny 2021/2022 

 

Konsultacje dla kandydatów do PSM I st. im. T. Szeligowskiego w Szczecinie na rok szkolny 

2021/ 2022 odbędą się w dwóch miejscach:  

                  - w siedzibie głównej przy al. Wojska Polskiego 115 (lewobrzeże) 

                  - w budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 (prawobrzeże) 

Konsultacje polegają na udzielaniu przez nauczyciela PSM I st. w Szczecinie informacji 

związanych z wyborem instrumentu przez kandydata oraz z praktycznym badaniem 

predyspozycji do nauki w szkole muzycznej, które jest obowiązkowe dla każdego kandydata 

ubiegającego się przyjęcie do szkoły muzycznej.  
 

FORMY KONSULTACJI 

Konsultacje będą prowadzone jednocześnie w dwóch formach: stacjonarnej i zdalnej. 
 

KONSULTACJE STACJONARNE 

Uczestnictwo w konsultacjach prowadzonych stacjonarnie możliwe jest wyłącznie po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu  

91 423 26 55   

lub drogą mailową – adres e-mail: wioletta.wojnarowska@miasto.szczecin.pl 
 

W zgłoszeniu należy dodatkowo podać wiek dziecka oraz instrumenty jakimi kandydat jest 

zainteresowany. 
 

PRZEBIEG KONSULTACJI STACJONARNYCH 

Konsultacje w siedzibie szkoły przy al. Wojska Polskiego 115 prowadzone są z 

zachowaniem reżimu sanitarnego (maseczki zasłaniające usta i nos, zachowanie dystansu, 

dezynfekcja rąk). Kandydat wchodzi do budynku szkoły wejściem głównym – wejściem A, w 

towarzystwie jednego opiekuna. 

Konsultacje odbywają się w dużych pomieszczeniach, w których możliwe jest zachowanie 

dystansu kilku metrów pomiędzy kandydatem (w towarzystwie opiekuna), a nauczycielem 

udzielającym konsultacji. 

Po wejściu do szkoły, do holu głównego, kandydat wraz z opiekunem przechodzi do pokoju 

nauczycielskiego, gdzie dyżur pełni nauczyciel teorii. Następnie przechodzi do sali 

koncertowej (auli), gdzie dyżuruje nauczyciel gry na instrumencie reprezentujący daną grupę 

instrumentów: instrumenty smyczkowe i gitara, instrumenty dęte, fortepian i harfa oraz 

wszystkie instrumenty w ostatnim dniu konsultacji. 

Po zakończeniu konsultacji kandydat (w towarzystwie opiekuna) wychodzi bezpośrednio z auli 

do ogrodu szkolnego wyjściem C. 

Konsultacje dla kandydatów odbywają się na terenie ZS nr 2 przy ul. Portowej 21 w 

Szczecinie-Dąbiu w budynku B na I piętrze. Jest zamieszczona informacja, w których salach 

udzielane są konsultacje przez nauczycieli szkoły. Kandydat wchodzi do budynku B wejściem 

A, w towarzystwie jednego opiekuna. Konsultacje odbywają się w dużych pomieszczeniach, w 

których możliwe jest zachowanie dystansu kilku metrów pomiędzy kandydatem (w 

towarzystwie opiekuna), a nauczycielem udzielającym konsultacji.    

 

KONSULTACJE ZDALNE 

Konsultacje zdalne odbywają się w tych samych terminach co konsultacje stacjonarne  

 

TERMINY KONSULTACJI ZDALNYCH I STACJONARNYCH: 

 8 maja (sobota) 2021 r. w godzinach 10.00-12.00  

 15 maja (sobota) 2021r. w godzinach 10.00-12.00 

 22 maja (sobota) 2021r. w godzinach 10.00-12.00  

Forma zdalna odbywa się z wykorzystaniem komunikatora WhatsApp, nr tel. 798 194 701.  
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WYKAZ INSTRUMENTÓW W DANYM TERMINIE KONSULTACJI STACJONARNYCH 

W SIEDZIBIE GŁÓWNEJ  (LEWOBRZEŻE AL. WOJSKA POLSKIEGO 115) 

 

 
 

                                   8 maja (sobota) 2021 r. w godzinach 10.00-12.00  

dla kandydatów zainteresowanych instrumentami:  

 flet, klarnet, obój, fagot, saksofon 

 trąbka, waltornia, puzon,  

 akordeon 

  perkusja 
 

                                  15 maja (sobota) 2021r. w godzinach 10.00-12.00  

dla kandydatów zainteresowanych instrumentami:  

 fortepian 

 harfa 
 

                                22 maja (sobota) 2021r. w godzinach 10.00-12.00  

 dla kandydatów zainteresowanych instrumentami: 

 skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas 

 flet, klarnet, obój, fagot, saksofon, trąbka, puzon 

 perkusja 

 akordeon 

 fortepian, harfa 

 
 

WYKAZ INSTRUMENTÓW W DANYM TERMINIE KONSULTACJI STACJONARNYCH  

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL. PORTOWEJ 21 (PRAWOBRZEŻE) 

 

8 maja (sobota) 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 

dla kandydatów zainteresowanych instrumentami: 

 skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara 

 perkusja 

 fortepian 

 

                                  15 maja (sobota) 2021r. w godzinach 10.00-12.00 

dla kandydatów zainteresowanych instrumentami: 

 skrzypce, wiolonczela, kontrabas 

 flet, klarnet, saksofon, trąbka, puzon 

 perkusja 

 akordeon 

 fortepian 

 

Zapraszamy serdecznie do naszej szkoły 😊 

 


