
 

INFORMATOR O REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

1. Kształcenie w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Tarnowie Podgórnym odbywa się 
 w sześcioletnim oraz w czteroletnim cyklu nauczania.  

2. W 2019 r. o przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą kandydaci z roczników 2003–2014. 

3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do SSM I stopnia jest skompletowanie odpowiedniej 
dokumentacji i złożenie jej w sekretariacie szkoły. 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW 01.04.2019 r. -  26.04.2019 r. 

4. Komplet dokumentów powinien zawierać wypełniony druk ZGŁOSZENIA KANDYDATA oraz 
wymienione w nim załączniki. 

5. W 2019 roku SSM I st. organizuje nabór na następujące specjalności : 

FORTEPIAN, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, GITARA, AKORDEON, 

FLET, KLARNET, SAKSOFON, FAGOT, TRĄBKA, PUZON, TUBA, PERKUSJA 

 
6. Kwalifikacja kandydatów do SSM I st. odbywa się na podstawie badania przydatności, które 

polega na: 
▪ sprawdzeniu uzdolnień muzycznych obejmującym m.in. zaśpiewanie przygotowanej piosenki, 

powtarzanie głosem dźwięków lub krótkich melodii, wyklaskanie lub wystukanie krótkiego 
motywu rytmicznego, 

▪ sprawdzeniu przydatności do danej specjalności poprzez ocenę warunków i predyspozycji do 
nauki gry na wybranym instrumencie. 

7.  W roku 2019 badanie przydatności do SSM I st. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się w dwóch 

etapach. 

 
ETAP I – sobota, 18 MAJA 2019 r. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PO I ETAPIE – wtorek, 21 MAJA 2019 r. 

ETAP II (dla kandydatów zakwalifikowanych) – piątek, 24 MAJA 2019 r. 

 
 

8. Kandydaci z roczników 2012 – 2014 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu sześcioletnim; 
kandydaci z roczników 2003 – 2008 przyjęci do szkoły podejmą naukę w cyklu czteroletnim. 
W przypadku kandydatów z roczników 2009 – 2011 o zakwalifikowaniu do danego cyklu 
zadecyduje komisja rekrutacyjna. 

 
9. W sobotę 30 marca 2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie szkoły – Pałacu Jankowice  

(ul. Ogrodowa 2, Jankowice), odbędzie się spotkanie informacyjne tzw. Drzwi Otwarte, 
podczas którego będzie można poznać i usłyszeć brzmienie instrumentów, uzyskać wszelkie 
informacje dotyczące specyfiki nauki gry na nich, zapoznać się z dotychczasową działalnością 
szkoły oraz pozyskać wskazówki dotyczące praktycznego przebiegu rekrutacji.  

 
▪ SSM I st. w Tarnowie Podgórnym jest szkołą publiczną, nieodpłatną 

▪ siedzibą szkoły jest Pałac w Jankowicach 

▪ zajęcia odbywają się popołudniami 

▪ mamy doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę 

▪ mimo młodego wieku szkoła ma już sukcesy na konkursach instrumentalnych 

SZCZEGÓŁY NA: 

www.ssm-tp.pl 


