INFORMATOR DLA CHĘTNYCH DO NAUKI W SZKOLE MUZYCZNEJ
1. Czy zaangażowanie w szkołę muzyczną nie przeszkodzi dziecku w nauce?
Dzieci i młodzież, które realizują edukację muzyczną, od najmłodszych lat uczą się dobrze
organizować swój czas i przede wszystkim szanują swoją pracę. Nauka w szkole muzycznej
rozwija zdolność szybkiego zapamiętywania oraz uczy skupienia, co bardzo przydaje się w
szkole. Nauka gry na instrumencie uczy systematyczności i samodyscypliny. Lekcje teorii
rozwijają umiejętność analitycznego i logicznego myślenia oraz uczą profesjonalnego
wypowiadania się na tematy muzyczne.
2. Jak wygląda nauka w szkole muzycznej?
Pierwsza lekcja w szkole to dla dziecka wielkie przeżycie. Uczeń rozpoczynający naukę we
wrześniu po raz pierwszy spotka się z nauczycielem gry na wybranym przez siebie (lub
rodziców) instrumencie, czyli z nauczycielem przedmiotu głównego. Jeżeli twoje dziecko
zostało przyjęte do szkoły muzycznej, otocz je szczególna opieką bo:

Twoje dziecko jest uzdolnione muzycznie.
Co oznacza, że ma świetny słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną, jest wrażliwe
na piękno dźwięku i wyróżnia się specyficzną inteligencją. Do szkoły muzycznej dostają się
dzieci wybrane w drodze „badania przydatności”.
Dużą różnicą pomiędzy szkoła muzyczną a zwykłą szkołą podstawową, to wiek
uczniów w klasie pierwszej. W szkole muzycznej w grupie pierwszoklasistów mogą być obok
siedmiolatków ośmio- a nawet dziewięciolatkowie ale także sześciolatek lub nawet młodsze
dziecko. Decydują o tym zdolności muzyczne oraz dojrzałość szkolna.
Kolejną cechą szkoły muzycznej jest specyfika nauczania gry na instrumencie oparta na
systemie mistrz-uczeń. Jest to tak zwane nauczanie indywidualne, które w szkołach ogólnych
stosuje się raczej w przypadkach uzasadnionych zdrowotnie.
W szkole muzycznej każdy uczeń jest przydzielony do konkretnego nauczyciela – specjalisty
od nauczania gry na wybranym instrumencie – Nauczyciela przedmiotu głównego.
Dlaczego „głównego”? Bo są też inni, którzy będą dziecko uczyć przedmiotów teoretycznych,
które wspomagają naukę gry i rozwój muzyczny ucznia.
Z początkiem roku szkolnego należy skontaktować się z przydzielonym nauczycielem
instrumentu głównego w celu ustalenia planu zajęć, zabierając ze sobą plan lekcji ze szkoły
podstawowej. Nauczyciel wyznacza lekcje instrumentu dwa razy w tygodniu, najczęściej w
godzinach popołudniowych. W ostatnim dniu sierpnia informacje o przydziale ucznia do
danego nauczyciela będą wywieszone w gablocie obok sekretariatu.
Każdy uczeń szkoły muzycznej musi uczęszczać również na lekcje teorii. Po naborze
do klasy pierwszej utworzone są grupy 10-12 osobowe, w których naucza się przedmiotów
teoretycznych:
- Rytmika z kształceniem słuchu,
- Zespół rytmiczny,
- Podstawy kształcenia słuchu.
Grupy uwzględniają stopień dojrzałości szkolnej ucznia. W momencie pojawienia się
trudności w ułożeniu planu zajęć instrumentu głównego z lekcjami teorii, zgłaszaj
wątpliwości u nauczyciela teorii.
Od pierwszej chwili nauki pomagaj dziecku rozwijać jego talent.
Rozwijać talent dziecka to znaczy:
- wspierać jego rozwój poprzez udział rodzica w popisach klasowych,

- motywować dziecko do systematycznego, codziennego ćwiczenia,
- w miarę możliwości można zapisać jak najwcześniej dziecko na lekcje chóru szkolnego,
który jest obowiązkowy od czwartego roku nauki. Udział w chórze rozwija poczucie harmonii,
ogólną muzykalność, umiejętność frazowania, która wykorzystywana jest w nauce gry na
instrumencie.
3. Kto może zostać uczniem szkoły muzycznej?
Do nauki w szkole zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat. Zapraszamy tych
młodych ludzi, którzy mają dużo zapału, lubią śpiewać, tańczyć, recytować. Zapraszamy tych,
którzy marzą o występie solowym lub w zespołach na prawdziwej scenie. Dzieci
przyjmowane do szkoły muzycznej nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do nauki gry
na wybranym instrumencie.
Małe grupy gwarantują wysoki poziom nauczania i umożliwiają realizację programu
dostosowanego do zróżnicowanych wiekowo uczniów w klasie.
Oleśnicka szkoła muzyczna pomaga rodzicom w edukacji muzycznej między innymi poprzez
umożliwienie wypożyczenia instrumentów, na których chce grać ich dziecko. W szkolnym
magazynie mamy bardzo dobre instrumenty. Za symboliczną opłatą szkoła wypożycza:
skrzypce, wiolonczele, gitary, akordeony, flety, klarnety, saksofony i trąbki.
Nie wypożyczamy pianin i perkusji, ale uczniowie, którzy chcą grać na tych właśnie
instrumentach mają możliwość ćwiczenia w szkole.
4. Jakie możliwości daje swoim uczniom szkoła muzyczna?
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina daje przede wszystkim
możliwość indywidualnego rozwoju muzycznego talentu dzieci i młodzieży. Zawodowe
podejście do pracy gwarantuje, że każdy z uczniów może rozwijać swoje zdolności pod
profesjonalnym okiem najlepszych pedagogów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi i
młodzieżą. Nasza szkoła dba o to, by nasi uczniowie jak najlepiej poznali technikę gry na
instrumencie, wymagania zawodu artysty- muzyka i prawdziwy świat sztuki, aby dać im
wszechstronne możliwości rozwoju. Dzięki temu wielu z nich osiąga sukcesy, nie tylko w
dziedzinie artystycznej – nasi uczniowie w dorosłym życiu zostają m.in. menadżerami,
pedagogami, lekarzami czy prawnikami.
5. Gdzie występują uczniowie Szkoły Muzycznej w Oleśnicy?
Praca i osiągnięcia naszych uczniów prezentowane są rodzicom i sympatykom szkoły na
uroczystym koncercie na scenie Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, który ma miejsce w
maju. Koncert to pokaz umiejętności uczniów - solistów oraz szkolnych zespołów np.
orkiestry dziecięcej, chóru Cantabile, big – bandu, zespołu akordeonowego, duetów
instrumentalnych itp. Uczniów usłyszeć można na popisach klasowych w szkolnej Auli,
koncertach z cyklu „Łączy nas muzyka” organizowanych przez Starostę powiatu oleśnickiego,
w oleśnickich kościołach, bibliotekach Oleśnicy i Wrocławia oraz podczas różnych
uroczystości okolicznościowych organizowanych przy współpracy z miastem. Najlepsi
uczniowie koncertują w zaprzyjaźnionych szkołach muzycznych m.in. we Wrocławiu czy
Namysłowie.

Zapraszamy do zbadania predyspozycji muzycznych twojego dziecka w każdy
wtorek od 7 marca do 16 maja o godz. 17:00
w budynku szkoły, ul. Matejki 19.

