Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
na rok szkolny 2018/2019
Terminy egzaminów do Szkoły I stopnia (cykl 6-letni ):
14 i 15 maja 2018 r. - lekcje przygotowawcze dla kandydatów do klasy 1. c 6-letniego
-wg podziału na grupy – od godz. 15.30
16 maja 2018 r.

- egzamin wstępny – badanie predyspozycji muzycznych
(słuchowych i predyspozycji do gry na instrumencie)
wg podziału na grupy – od. godz. 15.30

Terminy egzaminów do Szkoły I stopnia (cykl 4-letni)
oraz do Szkoły II stopnia :
I część – badanie słuchu muzycznego
21 maja 2018 r.

- lekcja przygotowawcza (dla wszystkich kandydatów) przed
egzaminem z kształcenia słuchu i badaniem predyspozycji
słuchowych wg podziału na grupy - od godz. 15.30

22 maja 2018 r.

- egzamin z kształcenia słuchu dla kandydatów z przygotowaniem
muzycznym oraz badanie predyspozycji słuchowych
kandydatów bez przygotowania muzycznego – od godz. 15.30
wg podziału na grupy

II część – egzaminy z gry na instrumencie i badanie predyspozycji do gry na
instrumencie w komisjach instrumentalnych
oraz śpiewu w komisji wokalnej
22 maja 2018 r.

- ŚPIEW, SZKOŁA II st. - egzamin oraz badanie predyspozycji
głosowych kandydatów na wydział wokalny – godz. 10.00

23 maja 2018 r.

- GITARA, SZKOŁA I st. c. 4-letni i SZKOŁA II st. - badanie
predyspozycji kandydatów do gry na gitarze w szkole I st.
(c. 4-letni) i egzamin z gry na gitarze dla kandydatów do
szkoły II stopnia – godz. 9.00

23 maja 2018 r.

- FORTEPIAN, SZKOŁA I st. c. 4-letni - badanie predyspozycji
kandydatów do gry na fortepianie - godz. 10.00

23 maja 2018 r.

- FORTEPIAN, SZKOŁA II st. - egzamin dla kandydatów
zdających na fortepian, klawesyn, organy i Wydział Rytmiki
do szkoły II stopnia oraz badanie predyspozycji rytmicznych
dla kandydatek na Wydział Rytmiki – godz. 10.00

23 maja 2018 r.

- WOKALISTYKA JAZZOWA, INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA
na specjalizacje: ŚPIEW, GITARA BASOWA, PERKUSJA, TRĄBKA,
FORTEPIAN, KONTRABAS - SZKOŁA II st. – egzamin ze śpiewu
lub z gry na instrumencie (wg podanych wymagań) – godz. 15.00

23 maja 2018 r.

- SKRZYPCE, ALTÓWKA, WIOLONCZELA, SZKOŁA I st.(c. 4-letni)
i SZKOŁA II st. – badanie predyspozycji kandydatów do gry na
instrumentach w szkole I st. i egzamin z gry na instrumentach
dla kandydatów do szkoły II stopnia – godz. 15.00

23 maja 2018 r.

- KONTRABAS, SZKOŁA I st. (c. 4-letni) i SZKOŁA II st. - badanie
predyspozycji kandydatów do gry na kontrabasie – godz. 15.00

23 maja 2018 r.

- FLET, KLARNET, SAKSOFON, OBÓJ, FAGOT, TRĄBKA, PUZON
WALTORNIA, AKORDEON, PERKUSJA, SZKOŁA I st. (cykl 4-letni)
i SZKOŁA II st. - badanie predyspozycji kandydatów do gry na
instrumentach w szkole I st. (c. 4-letni) i w szkole II st. i egzamin
z gry na instrumentach dla kandydatów z przygotowaniem
muzycznym, zdających do szkoły II st. - godz. 15.00

UWAGA!!!
Kandydaci bez przygotowania muzycznego zgłaszają się do komisji instrumentalnych
w celu zbadania predyspozycji do gry na wybranym instrumencie
Kandydaci z przygotowaniem instrumentalnym są zobowiązani wykonać program
na instrumencie wg podanych wymagań.
Podania należy składać w Sekretariacie Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego
(w pokoju 119) przy ul. Narutowicza 32a lub na portierni (po godzinach pracy sekretariatu)
oraz drogą mailową na adres:
narutowicza32a@gmail.com
Termin składania podań do szkoły upływa z dniem 7 maja (poniedziałek) 2018 r.
Wszystkie aktualne informacje proszę sprawdzać na stronie internetowej szkoły pod adresem:
www.smszeligowski.edu.pl

