
 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia  
                    im. Ludomira Różyckiego  
                               w Gliwicach 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież do rozpoczęcia nauki  
w naszej Szkole w roku szkolnym 2021/2022 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ  I st. przygotowaliśmy dla chętnych 2 cykle nauczania: 

 
Cykl 6-letni 

 

dla dzieci, w wieku od 6* do 9 lat, umożliwiający 
naukę gry na:  
 

fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie,  
gitarze, flecie, klarnecie, oboju, trąbce  
lub na instrumentach perkusyjnych. 

 

Cykl 4-letni 
 

dla dzieci i młodzieży, w wieku od 10 do 16 lat, w czasie  
którego uczniowie mogą posiąść umiejętność gry na: 
 

fortepianie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, 
kontrabasie, akordeonie, gitarze, flecie, oboju, klarnecie, 
saksofonie, fagocie, waltorni, trąbce, tubie, puzonie  
lub na instrumentach perkusyjnych. 

W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych. 
 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE  

Prosimy zainteresowanych o złożenie wniosku o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
(stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w szkole muzycznej)** 

 
 od dnia 6 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

w formie: 

elektronicznej *** – w tym celu należy wysłać niezbędne dokumenty na adres email: 
sekretariat@psm.gliwice.eu oraz w temacie korespondencji wpisać : Rekrutacja PSM I st. bądź 

papierowej – osobiście,  listownie na adres : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. W Gliwicach,  
ul. o. Jana Siemińskiego 6, 44-100 Gliwice  lub poprzez wrzucenie dokumentów do skrzynki pocztowej 
znajdującej się przy drzwiach wejściowych do szkoły w zamkniętej kopercie z napisem Rekrutacja PSM I st. 

 

* W przypadku, dzieci 6 – letnich należy dołączyć opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia 
nauki szkolnej lub zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego.  
 
** W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia dodatkowej nauki w 
szkole muzycznej, rodzic kandydata, opiekun prawny powinien złożyć w/wym. zaświadczenie najpóźniej do 30.06.2021r. 
 
*** W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły w formie elektronicznej bez podpisu rodziców, opiekunów prawnych, należy uzupełnić je 
w szkole, najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów. W sytuacji dostarczenia wniosku w formie skanu, należy dostarczyć oryginał wniosku 
najpóźniej w dniu badania przydatności kandydatów. 
 
 

Wszystkie wymagane wzory dokumentów dostępne są na stronie szkoły  
www.psmgliwice.pl / rekrutacja / do pobrania 

Zapraszamy  
 

Dodatkowych informacji udziela sekretariat Szkoły w godzinach od 1100 do 1700 
pod nr telefonu (032) 231-31-23 lub poprzez e-mail:  sekretariat@psm.gliwice.eu 

 

Termin badania przydatności kandydatów: 

06.05.2021r. –cykl 4 letni,  

07.05.2021r. – cykl 6 letni 


