
(rok zał. 1996,  uprawnienia publiczne)

Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 (www) i prześlij na:

 sekretariat@muzyczna-konstancin.pl
lub  prześlij zgłoszenie przez FB  

Badanie predyspozycji 
kandydata do szkoły muzycznej  

Wspólnie uzgodnimy formę 
edukacji Twojego dziecka 

+48 602 750 850
+48 668 555 277
+48 22 754 3969

Kontakt

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Konstancinie-Jeziornie

7 - 16 lat - Szkoła I Stopnia 

Prześlemy potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz 
propozycje terminu indywidualnego spotkania,  
miejce spotkania: Szkoła.

I część - Prezentacja piosenki 
oczekujemy wykonania przez kandydata wybranej 
piosenki (http://muzyczna-konstancin.pl/2020/06/rekrutacja-20202021/  
lub dowolnej piosenki - uwagi (*).

Termin do 23 czerwca 2021 

Termin 15-30 czerwca 2021 
II część - Ćwiczenia muzyczne 
realizacja ćwiczeń sprawdzających predyspozycje 
muzyczne kandydata, spotkanie odbywa się w 
Szkole (**).

Termin spotkania zostanie ustalony 
indywidualnie, prześlemy zaproszenie 

Ogłoszenie wyników i informacja o przyjęciu do 
Szkoły Muzycznej I Stopnia, zostaną przekazane w 
terminach: 

I tura do 30 czerwca br.
II tura do 13 sierpnia br.

Wyniki rekrutacji

(**) Wskazania dotyczące spotkania - II Część:
1. Czas trwania około 15 minut.
2. Przesłuchanie w szkole odbywa się w obecności 

jednego nauczyciela oraz z pomocą platformy on-line 
pozostali nauczyciele.

3. Przebywanie kandydata i rodzica w szkole odbywa się 
z zachowaniem środków ochrony obowiązujących w 
związku z COVID - 19.

4. W przesłuchaniu na platformie internetowej kandydat 
uczestniczy wspólnie z rodzicem.

5. Opłata za przesłuchanie - 50 pln.

(*) W przypadku indywidualnej prośby rodziców 
prezentacja może zostać zastąpiona nagraniem:
1. Czas trwania filmu nie dłuższy niż 90 sekund.
2. Nagranie powinno być zarejestrowane w formacie 

wideo i powinno przedstawiać kandydata wykonującego 
dowolną piosenkę (lub fragment piosenki) bez/lub z 
akompaniamentem.

3. Wykonanie powinno być poprzedzone samodzielnym 
i wyraźnym przedstawieniem się kandydata z 
podaniem imienia i nazwiska.

4. Nagranie powinno obejmować całą sylwetkę kandydata 
ustawionego przodem do kamery.

5. Nagranie powinno być jednolite, bez montażu i jakiejkolwiek 
ingerencji w obraz lub dźwięk.

6. Plik nagrania należy w tytule oznaczyć imieniem i nazwiskiem 
kandydata.

Opracujemy  szczegóły zajęć oraz przygotujemy 
umowę. 

Niezależnie od tego gdzie przebywasz możesz być w naszej Szkole  

http://muzyczna-konstancin.pl/wp-content/uploads/2019/06/SMKJ_FORMULARZ-zg%C5%82oszenie_2019_2020.pdf

