„Profesjonalna edukacja
i aktywność muzyczna:
wspiera rozwój inteligencji,
rozwija poznawczo,
wzmacnia koncentrację
uwagi, wspiera wydajność
mózgu, wspiera społeczne
zachowania, wspiera rozwój
emocjonalny dziecka,
kształtuje dodatnie cechy
charakteru i woli, działa
terapeutycznie, kształtuje
wrażliwość na piękno”.
podpis nauczyciela rekomendującego

_______________________________________________________________

Zainteresowanie ofertą edukacyjną Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku ul. Gnilna 3

________________________________________________________________________________________________
imię i nazwisko wychowanka

Dostrzegając predyspozycje muzyczne dziecka rekomendujemy rodzicom:

_____________________________________
Pieczątka placówki

W naszej szkole
wszystko jest
muzyką…
Informator
dla
Przedszkoli

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Gdańsku.

Oferta edukacyjna
szkoły

Dodatkowe informacje
o szkole

• indywidualne lekcje gry na jednym z instrumentów:

• świetlica czynna w godzinach 07.30 – 17.00,
• stołówka prowadzona przez ajenta
– Bistro Fermata,
• możliwość korzystania z zajęć gimnastyki korekcyjnej,
basenu, zajęć dramowych, zajęć tanecznoruchowych,
• szkoła posiada pracownię komputerową, Ośrodek
Biblioteczno – Informacyjny, salę koncertową,
salę kameralną, salę gimnastyczną, salę do gry
w tenisa stołowego,
• uczniowie objęci są opieką psychologa szkolnego.

akordeon, fortepian, organy, skrzypce, altówka,
wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet,
saksofon, fagot (fagonello), trąbka, waltornia, puzon, tuba,
• realizacja podstaw programowych i ramowych planów
nauczania przewidzianych przez MEN
dla ośmioletnich szkół podstawowych,
• w klasach I-III zajęcia z instrumentu prowadzone 2 razy
w tygodniu po 30 minut w terminach
dopasowanych do planu zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
prowadzone pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej; od klasy IV zajęcia z instrumentu
prowadzone w wymiarze dwa razy w tygodniu po 45 min.,
• zajęcia z rytmiki i kształcenia słuchu prowadzone
w małych grupach w wymiarze 3 godzin tygodniowo,
• od klasy IV – chór, od VI zespół instrumentalny
(tzw. mała orkiestra),
• w klasach VII-VIII zajęcia z zasad muzyki i literatury
muzycznej,
• od klasy V zajęcia z fortepianu dodatkowego w wymiarze
30 min. tygodniowo (z wyłączeniem uczniów klas
fortepianu głównego),
• od II klasy indywidualna praca z akompaniatorem,
• możliwość muzykowania w zespołach kameralnych,
• nauka języka angielskiego od I klasy: w kl. I – III
w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, od klasy IV
– trzech godzin tygodniowo,
• możliwość częstego udziału w koncertach szkolnych
i środowiskowych, w konkursach i festiwalach muzycznych
oraz konkursach z przedmiotów ogólnokształcących
i ogólnomuzycznych

Uczniowie kończący szóstą klasę OSM I stopnia wybierają
dalszą drogę kształcenia zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami i predyspozycjami. Jeśli zdadzą
egzaminy wstępne do OSM II st. mogą tu kontynuować
naukę aż do matury. Mogą również pozostać w szkole aż
do ósmej klasy OSM I st. realizując pełen program szkoły
podstawowej oraz przedmioty artystyczne w zakresie
wymagań dwóch pierwszych lat SM II st.
Szkoła dysponuje pewną ilością instrumentów
przeznaczonych do wypożyczenia (opłata w formie
darowizny na realizację potrzeb statutowych szkoły
od 100 d0 175 zł na rok szkolny). Koszty bieżących
napraw instrumentu pokrywa użytkownik, który jest
również odpowiedzialny za stan wypożyczonego
instrumentu.

Nasza szkoła to również
•
•
•

70 lat tradycji
Wybitni i znani absolwenci
Niepowtarzalna, utytułowana kadra
pedagogiczna

Tryb przyjęcia do szkoły
Wymagane dokumenty:
• wniosek rekrutacyjny (do pobrania w sekretariacie
lub ze strony internetowej szkoły),
• zaświadczenie o braku przeciwwskazań do nauki w
szkole muzycznej wystawione przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
A po przyjęciu do szkoły:
• kserokopia aktu urodzenia – oryginał do wglądu,
• zdjęcie legitymacyjne.
Termin złożenia wniosku upływa z dniem
30 kwietnia 2021 r.
Termin lekcji przygotowawczych:
10, 11, 12 maja 2021 r.

Kontakt z nami
________________________
Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I i II stopnia
im. Feliksa Nowowiejskiego
ul. Gnilna 3, Gdańsk
Tel. 58 301 12 72
sekretariat@osm.gdansk.pl
www.osm.gdansk.pl

