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PILNE Prokuratura Rejonowa w Płocku potwierdza - zaginął starosta płocki

!  WOKÓŁ NAS / O TYM SIĘ MÓWI  Szkoła

Trwa rekrutacja do szkół muzycznych. Są nowości
Szkoła  Płock

/ /

Zdjęcie poglądowe

Pasjonaci wszelkiego rodzaju gry na instrumentach muzycznych i

muzyki przez duże M, którzy chcą rozwijać i doskonalić swoje

umiejętności, mają właśnie szansę na realizację planów. Chętnych do

rozpoczęcia muzycznej przygody zapraszają Płockie Szkoły

Muzyczne.

Jak mówi Michał Zawadzki, dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w

Płocku i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku,  wybór nauki w

tych placówkach, to wybór nauki w szkole, która stawia na indywidualność. - W

naszych szkołach, z natury rzeczy, kładziemy duży nacisk na bezpośredni,

indywidualny kontakt ucznia i nauczyciela. Wymaga tego chociażby nauka gry

na instrumencie, rozwijająca indywidualne zdolności dziecka. Ponadto małe

liczebnie klasy pozwalają także nauczycielom przedmiotów ogólnych  (w

przypadku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej) na lepsze poznanie uczniów i

ich problemów, na pochylenie się nad szczególnymi potrzebami każdego z

dzieci. Dzięki takiemu podejściu nasza społeczność szkolna nie jest jednolitą

masą a wspólnotą indywidualistów- uczennic i uczniów, którzy rozwijają swoje

talenty i nie są w tym anonimowi -  dodaje dyrektor Zawadzki.

Wśród wielu argumentów przemawiających za rozpoczęciem nauki właśnie tu

jest także ten, że uczniowie, pod okiem świetnych pedagogów, osiągają

znakomite wyniki w nauce. Potwierdzane są one uzyskiwanymi stypendiami i

nagrodami, czym z powodzeniem konkurują z uczniami innych szkół w mieście.

Obie Szkoły: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia, jak i Państwowa

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, szczycą się również

wieloma sukcesami artystycznymi osiąganymi przez uczniów. - Czas pandemii

nie wpłynął na obniżenie artystycznej aktywności młodych adeptów muzyki.

Przeciwnie, zaczęli udzielać się bardziej w konkursach międzynarodowych,

które stały się dostępniejsze. Wielka w tym zasługa nauczycieli instrumentów i

przedmiotów teoretycznych, którzy znakomicie zdali „pandemiczny egzamin”,

przekuwając niedogodności w zalety: oswajając uczniów z kamerą, podczas

nagrań konkursowych, organizując z zapałem konkursy wykonawcze on-line i

konferencje z historii i teorii muzyki -  przedstawia sukcesy uczniów dyrektor

szkoły.

I dodaje, że dzięki szczególnemu zaangażowaniu młodej kadry nauczycieli,

dzieci i młodzież z ochotą biorą udział w konkursach czy projektach

ogólnopolskich, które pozwalają im rozwijać się także na innych -

pozamuzycznych - polach zainteresowań. W szkole prężnie działa świetlica,

gdzie zapewniona jest opieka  pozalekcyjna. A opiekunowie angażują się w

aktywizujące dzieci i młodzież projekty, korzystając z nowych, atrakcyjnych

narzędzi, taki jak np. geocaching, dzięki któremu przybliżać będziemy niezwykle

barwną historię płockich szkół muzycznych.

Dla tych, którzy niezbyt dobrze znają historię muzycznych szkół w Płocku małe

przypomnienie. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola

Szymanowskiego to szkoła z 75-letnią tradycja nauczania. - Szkoła, którą do tej

pory ukończyło ponad tysiąc pięciuset absolwentów, w dużej części

pozostających wiernymi muzyce, poświęcając się pracy w szkolnictwie

muzycznym, w orkiestrach, czy instytucjach zajmujących się krzewieniem

kultury. To jednak nie tylko szkoła z olbrzymim doświadczeniem, ale też ciągłą

chęcią rozwoju, o czym niech świadczy powołanie do życia Ogólnokształcącej

Szkoły Muzycznej I i II stopnia, dzięki której uczniowie mogą uczyć się w tzw.

trybie łączonym (przedmioty ogólnokształcące i artystyczne), nie zaś tylko

popołudniowym, jaki proponuje Państwowa Szkoła Muzyczna (przedmioty

artystyczne) – przybliża historię placówek jej dyrektor.

Szkoła ciągle rozwija się. A o tym świadczą proponowane nowe kierunki. Od

nowego roku szkolnego będzie to między innymi w Państwowej Szkole

Muzycznej II stopnia możliwość nauki na specjalnościach jazzowych:

wokalistyka jazzowa, saksofon jazzowy, fortepian jazzowy, gitara jazzowa,

gitara basowa.

Kandydaci do szkół I stopnia przyjmowani są bez przygotowania muzycznego.

Tu obowiązuje tak zwane „badanie przydatności”, czyli sprawdzanie uzdolnień

muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. Do

wyboru  są następujące specjalności: fortepian, organy, akordeon, gitara,

skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, Ret, obój, klarnet, fagot, waltornia

(róg), trąbka, puzon i perkusja.

Uczniowie do szkół II stopnia przyjmowani są na  podstawie egzaminu

wstępnego w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych, specjalności lub

specjalizacji kształcenia. Szczegółowe informacje i wnioski można znaleźć na

stronach internetowych: PSM – www.psmplock.pl/rekrutacja, OSM -

www.muzycznaplock.pl/rekrutacja
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POLECAMY

Brodawki znikają,
pasożyty opuszczają
organizm (metoda
domowa)

Wortex

Brodawki wysychają w
ciągu 2 dni, a pasożyty
wylatują w bryle

Wortex

Zrób to przed snem i
obserwuj, jak skurczy się
twój brzuch

Morning Slim

Szklanka przed snem
powoduje utratę 18 kg w
ciągu 2 tygodni

Keto Diet

64-letnia kobieta z buzią
dziecka: oto jej sekret

Miaflow

Apteki są wściekłe!
Stawy zostają
przywrócone, a ból
usuwa się

Hondrostrong

Stefek - niezalogowany
2021-05-10 23:01:16

Nie polecam tej szkoły. Audycje muzyczne nadmuchane... poziom teoretycznie wysoki ale

dzieci chodzą na korepetycje zatem czyja to zasługa? Po prawie 2 latach nauki zdalnej, dzień

po powrocie do szkoły, test trzecioklasisty. My zmieniamy szkołę. Porażka.

" Odpowiedz

# Dodaj komentarz

Zrób to przed snem i obserwuj, jak skurczy się
twój brzuch

Morning Slim

Szklanka przed snem powoduje utratę 18 kg w
ciągu 2 tygodni

Keto Diet

SZKOŁA PŁOCK - WIĘCEJ INFORMACJI

Przed czwartą falą i nowym rokiem szkolnym

SZKOŁA

Najbardziej popularne w Płocku kierunki studiów:
ekonomia, pedagogika przedszkolna,...

SZKOŁA

Wakacji ciąg dalszy

SZKOŁA

Już 37,5 mld zł wsparcia od ZUS w ramach tarczy. Teraz
pomoc także dla szkolnych...

SZKOŁA

Maturzyści z Płocka za Warszawą, Siedlcami i
Ostrołęką. Uczniowie których szkół najlepsi?

SZKOŁA

Jak Płock zachęca młodzież do studiowania w naszym
mieście? 5 tys. zł dla studenta!

SZKOŁA
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ZOBACZ WIĘCEJ

OGŁOSZENIA PREMIUM

BRAMY, ogrodzenia, producent.
BRAMY, ogrodzenia, producent.

Firma "CHATA"
Firma "CHATA" oferuje usługi: kompleksowe

wykończenia wnętrz, malowanie, szpachlowanie,

zabudowy k/g, ocieplenie poddaszy. Glazura,..

KUPIĘ każdy traktor
KUPIĘ każdy traktor. 502-939-200.

Sprzedam domek letniskowy
SPRZEDAM domek letniskowy 21,16 mkw. w Wykowie

wraz z wyposażeniem. Tel. 604-057-354.

#

OGŁOSZENIA PŁOCK

Dzisiejsze

Praca

Rolnicze

Usługi i Yrmy

Nieruchomości

Społeczności

Motoryzacja

Dom i ogród

Edukacja

Elektronika / AGD

1

35

32

31

27

27
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ZOBACZ OGŁOSZENIA
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Prokuratura Rejonowa w Płocku
potwierdza - zaginął s…

Mariusz Bieniek nowym płockim starostą

Po wypadku na Wiśle trwają
poszukiwania trzeciej oso…

Koronawirus: wtorek, 24 sierpnia. Nowe
zakażenie w p…

Chleb, ciastka, olej... Laureaci i
wyróżnieni z regi…

$ %

&  BIURO OGŁOSZEŃ OGŁOSZENIA GAZETA EWYDANIE KONTAKT ZDJĘCIA REGION  WIĘCEJ '  +  

ZAMKNIJ
REKLAMA

Studia podyplomowe online
Uprawnienia do podjęcia pracy w zawodzie. Zdobądź kwali5kacje, studiując online!

https://tp.com.pl/wokol-nas-o-tym-sie-mowi/
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https://tp.com.pl/polityka_prywatnosci
https://tp.com.pl/regulamin_reklamy
https://tp.com.pl/regulamin
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https://www.wykop.pl/dodaj/link/?url=https://tp.com.pl/artykul/trwa-rekrutacja-do-szkol/1169815&title=Trwa%20rekrutacja%20do%20szk%C3%B3%C5%82%20muzycznych.%20S%C4%85%20nowo%C5%9Bci
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https://www.mgid.com/ghits/10391237/i/57491387/0/pp/1/2?h=yESuomu_pzbyyi49BZv7AVXNc0niSnmeruNu07vD_qaqQNez1yfcLnLw6DCsz5eQ&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
https://www.mgid.com/ghits/10391237/i/57491387/0/pp/1/2?h=yESuomu_pzbyyi49BZv7AVXNc0niSnmeruNu07vD_qaqQNez1yfcLnLw6DCsz5eQ&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
https://www.mgid.com/ghits/10312475/i/57491387/0/pp/2/2?h=WsHDcA996aF8yciiyc-caOMsfsSBQHacd-7j7N7Y6KsRDFzrp1mpXowNGFiAZHA_&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
https://www.mgid.com/ghits/10312475/i/57491387/0/pp/2/2?h=WsHDcA996aF8yciiyc-caOMsfsSBQHacd-7j7N7Y6KsRDFzrp1mpXowNGFiAZHA_&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
https://www.mgid.com/ghits/10312475/i/57491387/0/pp/2/2?h=WsHDcA996aF8yciiyc-caOMsfsSBQHacd-7j7N7Y6KsRDFzrp1mpXowNGFiAZHA_&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
https://www.mgid.com/ghits/10383870/i/57491387/0/pp/3/2?h=jfV8cNPwDVlyWfEEkvRfCpQ1vqdtOgwXvpEsb1hjwYd_qOyfC0C-sMM23uidDZ5I&rid=4ecaad83-056e-11ec-966f-d0946675f626&ts=google.com&tt=Organic&att=2&cpm=1&gbpp=1&abd=1&iv=11&ct=1&gdpr=1&consent=CPLeuiOPLeuiOAKAhAPLBoCsAP_AAH_AAB5YILtf_X__bX9j-_59f_t0eY1P9_r_v-Qzjhfdt-8F2L_W_L0X42E7NF36pq4KuR4Eu3LBIQNlHMHUTUmwaokVrzPsak2Mr6NKJ7LEmnMZO2dYGHtPn91TuZKY7_78__fz3z-v_t___9f3r-3_3__5_X---_e_V399zLv9____39nN___9uCCYBJhqXkAXYljgybRpVCiBGFYSHQCgAooBhaJrABgcFOysAj1BCwAQmoCMCIEGIKMGAQACAQBIREBIAWCARAEQCAAEAKkBCAAiYBBYAWBgEAAoBoWIEUAQgSEGRwVHKYEBEi0UE9lYAlF3saYQhllgBQKP6KjARKEECwMhIWDmOAJAS4AA.YAAAAAAAAAAA&muid=l6gbCx4gqKO4
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