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Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Muzycznych
organizuje
odpłatne kursy przygotowawcze
do egzaminów wstępnych dla kandydatów do ZSM
Kierownikiem Kursu Przygotowawczego jest p. mgr Dorota Kalinowska.

Kurs Przygotowawczy oferuje następujące zajęcia:
- lekcje kształcenia słuchu z zasadami muzyki – odbywające się
w grupach maksymalnie 12 – 13-osobowych
- lekcje wiedzy o muzyce (audycje muzyczne) – odbywające się
w grupach maksymalnie 18 – 20-osobowych
- lekcje przygotowujące do egzaminu sprawnościowego z rytmiki
– odbywające się w grupach maksymalnie 8 – 10-osobowych
- lekcje umuzykalniające wyłącznie dla osób bez przygotowania
muzycznego z elementami kształcenia słuchu i zasad muzyki
– odbywające się w grupach maksymalnie 12 – 13 -osobowych
– przygotowujące do egzaminu wstępnego
- lekcje indywidualne z wybranego przedmiotu teoretycznego
– w przypadku egzaminu do wyższej klasy (wyłącznie w zależności
od możliwości kadry kursu)
- lekcje indywidualne gry na wybranym instrumencie (wyłącznie
w zależności od możliwości kadry kursu)
Ilość uczestników Kursu w grupie zależy od specyfiki przedmiotu.
Lekcje grupowe odbywają się w soboty od godzin porannych wg ustalonego
planu, który wynika z liczby zgłoszeń zainteresowanych osób.
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Zajęcia grupowe w zakresie teorii muzyki prowadzą:
- p. Dorota Kalinowska
- p. Julia Zemmler
- p. Marta Szreder

UWAGA
Zajęcia grupowe (z przedmiotów kształcenie słuchu z zasadami muzyki i
wiedzy ogólnomuzycznej oraz umuzykalniające z elementami kształcenia
słuchu i zasad muzyki przygotowujące do egzaminu do klasy pierwszej

mogą się nie odbyć
w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń
w momencie rozpoczęcia kursu
(mniej niż 25 uczestników kursu).
Rodzaje zajęć grupowych
1. Zajęcia grupowe

z przedmiotów kształcenie słuchu z zasadami muzyki

i wiedzy ogólnomuzycznej przygotowujące do egzaminu do klasy pierwszej
obejmują 21 godzin - jednostek lekcyjnych (45-minutowych) – dla
kandydatów z przygotowaniem muzycznym do klasy I OSM II st. lub SM II st.
2. Zajęcia umuzykalniające z elementami kształcenia słuchu i zasad muzyki
przygotowujące

do

egzaminu

wstępnego

i

nauki

w

szkole

obejmują 21 godzin – jednostek lekcyjnych wyłącznie dla kandydatów bez
przygotowania muzycznego.
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu ruchowego z rytmiki obejmują 8 godzin
– jednostek lekcyjnych – wyłącznie dla kandydatów na wydział rytmiki

UWAGA: Obowiązuje uczestnictwo w pełnym cyklu zajęć.
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Zajęcia odbywać się będą w soboty w okresie od marca do końca kwietnia.
Odpłatność za pełne cykle zajęć wynosi:
 21 godzin

- 360 złotych i jest dokonywana przed rozpoczęciem zajęć,

(patrz punkt 1)
 21 godzin – 360 złotych i jest dokonywana przed rozpoczęciem zajęć,
(patrz punkt 2)
 8 godzin – 120 złotych i jest dokonywana przed rozpoczęciem zajęć,
(patrz punkt 3)

Lekcje indywidualne zależnie od zapotrzebowania - cena z jedną lekcję
(45-minutową ) wynosi 60 złotych.
W przypadku zapotrzebowania na większą ilość lekcji u jednego pedagoga
– powyżej ośmiu, cena z jedną godzinę lekcyjną wynosi 50 złotych.
Odpłatność za lekcję jest dokonywana przed realizacją lekcji, w przypadku
zapotrzebowania na cykl zajęć - powyżej ośmiu, wpłata obejmuje pierwsze
osiem lekcji z góry, kolejne lekcje odpłatność za pojedyncze zajęcia lub kilka
zajęć zależnie od wpłacającego.
Wpłaty za Kurs przyjmowane będą w kasie szkoły ZSM (sekretariat)
podczas Dnia Otwartego 6 marca 2014 r. oraz w dniu rozpoczęcia zajęć
w godzinach 8.30 - 9.30 przez D. Kalinowską lub mogą być przelewane na
konto Rady Rodziców nr 26 1540 1085 2030 5302 3326 0001
zawsze z adnotacją ”Kurs przygotowawczy”, w przypadku konsultacji
indywidualnych koniecznie ze szczegółowym wymienieniem rodzaju zajęć
oraz imienia i nazwiska prowadzącego i ilości godzin!

UWAGA
Nie będą dokonywane zwroty pieniędzy
w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.
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Zasady organizacji Kursu reguluje Regulamin Kursu Przygotowawczego
(w załączeniu).


Zajęcia grupowe na (za wyjątkiem rytmiki) rozpoczną się
08.03. 2014 r.



Zajęcia grupowe odbywać się będą odbywają się w każdą
sobotę do 26.04.2014r. włącznie, za wyjątkiem 19.04.2014 r.
(Wielka Sobota) – siedem kolejnych sobót



Zajęcia ruchowe przygotowujące do egzaminu ruchowego
na Wydział Rytmiki rozpoczną się 29.04.2014 r. - cztery
kolejne soboty

Spotkanie informacyjne dotyczące Kursu Przygotowawczego
odbędzie się 6 marca 2014 r.
podczas Dni Drzwi Otwartych Szkoły
po koncercie w Auli szkoły

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty
zgłoszeniowej.
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Załącznik 1.

KARTA ZGŁOSZENIOWA
KURS PRZYGOTOWAWCZY
Imię i nazwisko kandydata: ___________________________________________________
Imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna: ___________________________________

Adres zamieszkania, telefon:
___________________________________________________________________________
Wykształcenie muzyczne /nazwa szkoły i ilość lat nauki
___________________________________________________________________________
Ilość lat nauki przedmiotu kształcenie słuchu ___________________________________________

Specjalizacja / instrument ____________________________________________________
Deklaruję uczestnictwo w pełnym cyklu zajęć grupowych*
Deklaruję uczestnictwo w zajęciach przygotowujących do egzaminu ruchowego z rytmiki*
Jestem zainteresowany/a zajęciami indywidualnymi*
Proszę określić rodzaj zajęć:

_________________________________________________________
Zamierzam kształcić się w OSM II st.”
Zamierzam kształcić się w SM II st.”
* właściwe proszę podkreślić
----------------------------------------------podpis rodziców/prawnych opiekunów

Zapoznałem/-łam się z regulaminem Kursu Przygotowawczego
i przyjmuję jego warunki
Data

___________________________

Podpis rodziców /opiekuna prawnego

___________________________
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Załącznik 2.
Regulamin Kursu Przygotowawczego do ZSM
1.

Organizatorem Kursu jest Rada Rodziców działająca przy ZSM powołana zgodnie z art. 53 Ustawy
o systemie oświaty, posługująca się nazwą Rada Rodziców przy ZSM.

2.

Forma zatrudnienia nauczycieli i innych osób – umowa - zlecenie wg stawek ustalonych w odrębnym
dokumencie.

3.

Zatrudnione osoby przez Radę Rodziców do prowadzenia Kursu to:
-

kierownik – Dorota Kalinowska
do obowiązków kierownika Kursu należy:
a)

organizacja promocji i informacji o rodzaju zajęć

b) podział na grupy i ułożenie planu zajęć Kursu
c)

dobór kadry pedagogicznej

d) przyjmowanie wpłat za zajęcia
-

księgowy – Robert Kozłowski
do obowiązków księgowego należy przygotowanie umów i rachunków, rozliczenie
finansowe Kursu

-

obsługa biurowa – Sekretariat ZSM
do obowiązków sekretariatu należy informacja o Kursie

-

nauczyciele prowadzący zajęcia
do obowiązków nauczyciela należy przeprowadzenie zajęć zgodnie z założonym planem
i autorskim programem

4.

Zajęcia grupowe na Kursie będą obejmować:
-

lekcje kształcenia słuchu z zasadami muzyki przygotowujące do egzaminu wstępnego do klasy I

-

lekcje wiedzy ogólnomuzycznej (audycje muzyczne) przygotowujące do egzaminu wstępnego do
klasy I

-

lekcje umuzykalniające z elementami kształcenia słuchu i zasad muzyki przygotowujące do
egzaminu wstępnego i nauki w szkole dla kandydatów bez przygotowania muzycznego.

-

5.

lekcje przygotowujące do egzaminu sprawnościowego z rytmiki do klasy I

Lekcje indywidualne, konsultacje – zależnie od potrzeb mogą obejmować wszystkie przedmioty objęte
egzaminami wstępnymi.

6.

Zajęcia grupowe z przedmiotów kształcenie słuchu z zasadami muzyki i wiedzy ogólnomuzycznej
przygotowujące do egzaminu do klasy pierwszej będą obejmować 21 godzin - jednostki lekcyjne
(45-minutowych). Odbywać się będą w soboty w okresie od marca do kwietnia po trzy godziny
lekcyjne. Odpłatność za pełny cykl zajęć wynosi 360 złotych i jest dokonywana przed
rozpoczęciem zajęć. Nie będą dokonywane zwroty pieniędzy w przypadku rezygnacji z zajęć
w trakcie trwania kursu. Zajęcia umuzykalniające (wyłącznie dla kandydatów bez przygotowania)
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przygotowujące do egzaminu do klasy pierwszej będą obejmować 21 godzin - jednostek lekcyjnych
(45-minutowych). Odbywać się będą w soboty w okresie od marca do kwietnia, po trzy godziny
lekcyjne. Odpłatność wynosi 360 złotych i jest dokonywana przed rozpoczęciem zajęć. Nie będą
dokonywane zwroty pieniędzy w przypadku rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.

7.

Zajęcia grupowe przygotowujące do egzaminu sprawnościowego z rytmiki do klasy I będą obejmować
8 godzin – jednostek lekcyjnych (45-minutowych). Odpłatność za pełny cykl zajęć wynosi 120 złotych
i jest dokonywana przed rozpoczęciem zajęć. Nie będą dokonywane zwroty pieniędzy w przypadku
rezygnacji z zajęć w trakcie trwania kursu.

8.

Lekcje indywidualne zależnie od zapotrzebowania, cena z jedną lekcję (45-minutową) wynosi
60 złotych. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość lekcji u jednego pedagoga – powyżej
ośmiu, cena z jedną godzinę lekcyjną wynosi 50 złotych. Odpłatność za lekcję jest dokonywana przed
realizacją lekcji, w przypadku zapotrzebowania na cykl zajęć - powyżej ośmiu, wpłata obejmuje
pierwsze osiem lekcji z góry, kolejne lekcje odpłatność za pojedyncze zajęcia lub kilka zajęć zależnie
od wpłacającego.

9.

Rozliczenie finansowe wykonanych prac odbędzie się na podstawie rachunku wystawionego przez
nauczyciela dla Rady Rodziców, po zakończeniu zajęć grupowych, po zakończeniu zajęć
indywidualnych lub określonego cyklu zajęć indywidualnych.

10. Wpłaty za Kurs przyjmowane będą w kasie szkoły ZSM (sekretariat) na konto Rady
Rodziców lub mogą być przelewane na konto Rady Rodziców nr 26 1540 1085 2030 5302
3326

0001

z

adnotacją

”Kurs

przygotowawczy”,

w

przypadku

konsultacji

indywidualnych ze szczegółowym wymienieniem rodzaju zajęć oraz imienia i nazwiska
prowadzącego i ilości godzin.

11. Zajęcia grupowe z przedmiotów kształcenie słuchu z zasadami muzyki i wiedzy
ogólnomuzycznej, umuzykalniające i ruchowe przygotowujące do egzaminu do
klasy pierwszej na kursie mogą się nie odbyć w przypadku zbyt małej liczby
zgłoszeń w momencie rozpoczęcia kursu (mniej niż 25 uczestników kursu).
12. Wypracowane przez Kurs środki finansowe przeznaczone będą na wynagrodzenie osób zatrudnionych
(nauczyciele i obsługa Kursu), pozostałe środki w wysokości 50% przeznaczone będą na środki
dydaktyczne Szkoły zgodnie z propozycją Dyrektora ZSM, drugie 50% przeznaczone zostanie na
środki dydaktyczne Sekcji Teorii i Wydziału Rytmiki.
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