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I. Historia	szkoły	

	
Państwowa	 Szkoła	 Muzyczna	 II	 stopnia	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 w	 Warszawie	 powstała	
w	 1883	 roku	 jako	 Szkoła	 Muzyczna	 przy	 Warszawskim	 Towarzystwie	 Muzycznym,	 którego	
prezesem	 był	 Stanisław	 Moniuszko.	 Po	 dwunastoletniej,	 bardzo	 intensywnej,	 działalności	
Towarzystwa	okazało	 się,	 że	 konieczne	 jest	 stworzenie	u	 jego	boku	 szkoły	 kształcącej	 przyszłych	
wykonawców	 i	 słuchaczy.	 Szkoła	 dawała	 patent	 zawodowego	 muzyka	 w	 Królestwie	 Polskim.	
Jej	dyplom	był	też	honorowany	w	Cesarstwie	Rosyjskim. 
Początkowo	 w	 szkole	 działała	 tylko	 klasa	 śpiewu	 solowego	 i	 chóralnego	 prowadzona	 przez	
wybitnego	 kompozytora	 muzyki	 wokalnej,	 Piotra	 Maszyńskiego.	 W	 kolejnych	 latach	 stopniowo	
tworzono	klasy	instrumentów	dętych,	wiolonczeli,	organów,	fortepianu	i	skrzypiec.	Wprowadzono	
też	harmonię,	kontrapunkt	i	formy	muzyczne. 
W	następnych	 latach	 podjęła	 pracę,	 utworzona	 z	 inicjatywy	Wiktora	 Piątkowskiego,	 klasa	 dykcji	
i	deklamacji.	Rozwinęła	się	ona	tak,	że	w	 latach	1905-1916	pełniła	rolę	 jedynej	uczelni	teatralnej	
w	 Warszawie.	 Wśród	 wykładowców	 i	 absolwentów	 tej	 uczelni	 byli	 najwięksi	 aktorzy	 polscy	
tego	 okresu,	 partnerzy	 Heleny	 Modrzejewskiej:	 Mieczysław	 Frenkiel,	 Józef	 Kotarbiński,	
Wincenty	 Rapacki,	 Władysław	 Szymanowski,	 Maria	 Przybyłko-Potocka,	 Stanisława	 Wysocka,	
Roman	Żelazowski,	Antoni	Fertner,	a	później	–	Aleksander	Zelwerowicz. 

Warto	 dodać,	 że	 w	 latach	 1892-1897	 dyrektorem	 Szkoły	 był	 jeden	 z	 najwybitniejszych	 polskich	
kompozytorów,	 pedagog	 i	 pisarz,	 założyciel	 Filharmonii	 Warszawskiej	 –	 Zygmunt	 Noskowski.	
Szkoła	 stała	 się	 uczelnią	 o	 bardzo	 wysokim	 poziomie,	 skutecznie	 konkurującą	
z	Konserwatorium	Warszawskim. 

Szkoła	mieściła	 się	początkowo	w	Salach	Redutowych	Teatru	Wielkiego,	następnie	przenosiła	 się	
w	 różne	 miejsca	 aż	 do	 1909	 roku,	 kiedy	 to	 otrzymała	 stały	 lokal	 w	 gmachu	 Filharmonii	
Warszawskiej.	 Zajęcia	 w	 Szkole	 prowadzono	 na	 trzech	 kursach:	 niższym,	 średnim	 i	 wyższym.	
W	1919	roku	w	uznaniu	zasług	Szkoła	otrzymała	nazwę	i	uprawnienia	Wyższej	Szkoły	Muzycznej	
imienia	Fryderyka	Chopina. 
W	 okresie	 międzywojennym	 Szkoła	 przeżywała	 lata	 rozkwitu.	 Dominowały	 klasy	 fortepianu,	
prowadzone	 przez	 wybitne	 indywidualności	 pedagogiczne:	 Bolesława	 Domaniewskiego,	
Aleksandra	 Michałowskiego	 i	 przede	 wszystkim	 Jerzego	 Żurawlewa.	 Rozwijały	 się	 też	 klasy	
skrzypiec	–	zwłaszcza,	gdy	dyrektorem	uczelni	był	Adam	Wieniawski	–		oraz	klasy	organów	i	śpiewu	
solowego,	a	także	kompozycji	i	dyrygentury. 

Na	terenie	Szkoły	zrodziły	się	śmiałe	projekty,	np.	wymienne	koncerty	absolwentów	wyższych	szkół	
muzycznych	 w	 Polsce.	 Szkoła	 była	 też	 kolebką	 dwóch	 najsłynniejszych,	 odbywających	 się	
w	 Polsce	 do	 dziś,	 międzynarodowych	 konkursów.	 Z	 inicjatywy	 prof.	 Jerzego	 Żurawlewa	
Szkoła	 zapoczątkowała	 Międzynarodowe	 Konkursy	 Pianistyczne	 im.	 Fryderyka	 Chopina	
począwszy	 od	 roku	 1927,	 a	 z	 inicjatywy	 Adama	 Wieniawskiego	 od	 1935	 roku	 organizowano	
Międzynarodowe	 Konkursy	 Skrzypcowe	 im.	 Henryka	 Wieniawskiego.	 Obie	 imprezy	 szeroko	
rozsławiły	 imię	 warszawskiej	 uczelni	 poza	 granicami	 Polski.	 Dziś	 już	 mało	 kto	 pamięta,	
że	 oba	 te	 słynne	 na	 całym	 świecie	 międzynarodowe	 konkursy	 zrodziły	 się	 właśnie	 w	 murach	
tej	uczelni. 

Wojna	 i	 okupacja	 nie	 przerwały	 działalności	 Szkoły.	 Naukę	 kontynuowano	 mimo	 częściowego	
zniszczenia	 gmachu	 Filharmonii.	 Pod	 koniec	 1942	 roku	 władze	 okupacyjne	 zlikwidowały	 Szkołę.	
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Wówczas	 prowadzono	działalność	 Szkoły	w	warunkach	 konspiracyjnych.	Organizowano	 koncerty	
i	 prelekcje,	 które	 pomagały	 Polakom	 przetrwać	 trudny	 okres	 okupacji	 i	 ocalić	 swoją	 kulturę.	
Podczas	 Powstania	 Warszawskiego,	 już	 we	 wrześniu	 1944	 roku,	 wznowiono	 zajęcia	 lekcyjne	
w	lokalu	mieszczącym	się	w	mniej	zniszczonej	części	Warszawy,	na	Pradze. 

W	 1945	 roku	 dyrektorem	 Szkoły	 został	 ponownie	 Adam	 Wieniawski.	 W	 związku	 z	 dużym	
zainteresowaniem	 Szkołą,	 powstawały	 jej	 liczne	 filie	w	Warszawie	 i	 okolicach.	W	1950	 r.	 Szkoła	
otrzymała	 nazwę	 Średniej	 Szkoły	 Muzycznej	 im.	 Fryderyka	 Chopina	 i	 została	 upaństwowiona.	
Przedwojenne	 tradycje	 uczelni	 kontynuowali	 starzy	 doświadczeni	 pedagodzy,	 byli	 wśród	 nich:	
Józef	 Śmidowicz,	 Paweł	 Lewiecki,	 Wiktor	 Bregy,	 Maria	 Haftner,	 Mikołaj	 Orłow,	
Zofia	Drexler-Pasławska.	W	kolejnych	 latach	Szkoła	rozwija	się,	wzrasta	 liczba	uczniów,	tworzone	
są	nowe	wydziały;	do	grona	pedagogów	dołączają	znani	 instrumentaliści,	tacy	jak:	 Irena	Dubiska,	
Zenon	Brzewski,	Kazimierz	Wiłkomirski	czy	Roman	Jabłoński.	 

Do	grona	wybitnych	absolwentów,	odnoszących	 sukcesy	w	Polsce	 i	 za	granicą,	należy	wymienić:	
Zdzisławę	 Donat,	 Jerzego	 Artysza,	 Jadwige	 Rappe,	 Jerzego	 Knetiga,	 Annę	 Malewicz-Madey,	
Leonarda	Mroza,	 Jadwigę	 Kotnowską,	 Pawła	 Skrzypka	 i	Wandę	Głowacką.	Wielu	 z	 nich	 obecnie	
wróciło	do	Szkoły	jako	jej	wybitni	pedagodzy. 

Nawiązując	 do	 tradycji	 teatralnych	 Szkoły,	 Wydział	 Wokalny	 rozbudowano	 o	 Sekcję	 Piosenki	
Aktorskiej,	 która	 wykształciła	 wielu	 znanych	 polskich	 piosenkarzy,	 m.in.	 Edytę	 Geppert	
i	Andrzeja	Rosiewicza. 

W	 1992	 roku,	 z	 inicjatywy	 Henryka	 Majewskiego,	 Pawła	 Skrzypka,	 Zbigniewa	 Namysłowskiego	
i	Jana	Ptaszyna	Wróblewskiego,	powołano	w	Szkole	–	jedyny	w	średnim	szkolnictwie	muzycznym	
w	 Polsce	 –	 Wydział	 Jazzu.	 Do	 grona	 profesorów	 tego	 wydziału	 dołączyli	 najwybitniejsi	 polscy	
jazzmani:	 Andrzej	 Jagodziński,	 Czesław	 Bartkowski,	 Adam	 Cegielski,	 Zbigniew	 Wegehaupt,	
Andrzej	 Trzaskowski,	 Piotr	 Rodowicz.	 Wydział	 Jazzu	 rozwija	 się	 bardzo	 dynamicznie.	
Zaangażowanie	 nowych	 nauczycieli	 dostarczyło	 Szkole	 nowych	 impulsów	 z	 zewnątrz	
i	 zaowocowało	 ciekawymi	 ideami	 i	 projektami.	 Zasięg	 kształcenia	 Wydziału	 rozszerzony	 został	
o	powołane	przy	Szkole	dwuletnie	Policealne	Studium	Jazzu,	w	którym	można	kontynuować	naukę	
po	ukończeniu	szkoły	muzycznej	II	stopnia. 

Równocześnie	 z	 powołaniem	 Policealnego	 Studium	 Jazzu,	 w	 1997	 roku	 Szkoła	 przekształcona	
została	 w	 Zespół	 Państwowych	 Szkół	 Muzycznych	 im.	 Fryderyka	 Chopina.	 W	 grudniu	 2005	 r.	
Studium	 otrzymało	 imię	 Henryka	 Majewskiego	 –	 wybitnego	 trębacza	 jazzowego,	 współtwórcy	
Wydziału	Jazzu	i	Studium	oraz	wicedyrektora	Szkoły,	zmarłego	tragicznie	17	czerwca	2005	r.	 

W	 latach	 2005-2016	 działała	 w	 szkole	 sekcja	 Klawesynu,	 Organów	 i	 Muzyki	 Dawnej,	 oferująca	
kształcenie	 w	 zakresie	 wykonawstwa	 muzyki	 dawnej	 w	 specjalnościach:	 gra	 na	 klawesynie,	
organach	 i	 lutni	 (cykl	 6-letni)	 oraz	 gra	 na	 skrzypcach	 barokowych,	 wiolonczeli	 barokowej,	
violi	 da	 gamba,	 flecie	 traverso,	 oboju	 historycznym,	 fagocie	 historycznym	 i	 rogu	 naturalnym	
(cykl	4-letni).		W	roku	2016	sekcja	ta	została	rozwiązana,	a	poszczególne	specjalności	wcielono	do	
pozostałych	 sekcji	 instrumentalnych.	 Klawesyn	 i	 organy	włączono	 do	 Sekcji	 Fortepianu,	 tworząc	
Sekcję	Fortepianu,	Klawesynu	i	Organów.		 

	
	

Obecnie,	 w	 zakresie	 wykonawstwa	 muzyki	 dawnej,	 Szkoła	 oferuje	 kształcenie	 w	 cyklu	
6-letnim	 w	 specjalnościach:	 gra	 na	 lutni	 i	 violi	 da	 gamba,	 oraz	 –	 jako	 rozszerzenie	 programu	
instrumentów	 klasycznych	 –	 gra	 na	 skrzypcach	 ze	 specjalizacją	 historyczną	 oraz	 na	 gra	 flecie	
traverso. 
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W	dniu	6	 listopada	2014	r.	 została	oddana	do	użytku	część	dydaktyczna	Koncertowego	Centrum	
Edukacji	Muzycznej	–	tym	samym	Zespół	Państwowych	Szkół	Muzycznych	 im.	Fryderyka	Chopina	
w	Warszawie	 zyskał	 swoją	 drugą	 siedzibę,	 znajdującą	 się	 na	 Bemowie	 przy	 ul.	 Połczyńskiej	 56.	
Projekt	był	współfinansowany	przez	Unię	Europejską	ze	środków	Europejskiego	Funduszu	Rozwoju	
Regionalnego	w	 ramach	Programu	 Infrastruktura	 i	 Środowisko	Priorytet	XI	 Kultura	 i	Dziedzictwo	
Kulturowe.	 Do	 nowo	 powstałej	 siedziby	 KCEM	 przy	 ul.	 Połczyńskiej	 56	 w	 Warszawie	 zostały	
przeniesione: 
	
–	Wydział	Wokalno-Estradowy 
–	Wydział	Jazzu 
–	Policealne	Studium	Jazzu	im.	Henryka	Majewskiego 
	
Zgodnie	z	Rozporządzeniem	Ministra	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	z	dnia	22	sierpnia	2019	r.	
w	 sprawie	 szczegółowej	 organizacji	 publicznych	 szkół	 i	 placówek	 artystycznych	
(Dz.U.	 2019	 Poz.	 1624),	 struktura	 Szkoły	 została	 dostosowana	 do	 obowiązujących	 obecnie	
przepisów	i	we	wszystkich	specjalnościach	nazwę	„Wydział”	zastąpiono	nazwą	„Sekcja”. 
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II.	Regulamin	rekrutacji	1	
	

1. Rekrutacja	 uczniów	 do	 Szkoły	 przeprowadzana	 jest	 poprzez	 egzaminy	 konkursowe,	 które	
odbywają	się	w	maju	i	czerwcu	każdego	roku.		

2. Kandydaci	 rejestrują	 się	 elektronicznie	 (za	 pośrednictwem	 szkolnej	 strony	 internetowej),	
a	 następnie	 osobiście	 składają	 w	 sekretariacie	 Szkoły	 wszystkie	 wymagane	 dokumenty.	
W	 trakcie	 rejestracji	 elektronicznej	 kandydatowi	 nadawany	 jest	 unikalny	 kod,	 który	 będzie	
umożliwiał	 Szkole	 publikowanie	 list	 egzaminacyjnych	 spełniających	 wymogi	 ochrony	 danych	
osobowych.	 W	 przypadku	 braku	 indywidualnego	 dostępu	 do	 Internetu	 sekretariat	 może	
dokonać	rejestracji	elektronicznej	przy	składaniu	dokumentów. 

3. Rejestracja	 i	 przyjmowanie	 dokumentów	 możliwe	 jest	 tylko	 w	 określonych	 terminach	
podanych	 w	 Informatorach.	 Wyjątkami	 mogą	 być	 jedynie	 umotywowane	 przypadki,	
wymagające	specjalnej	decyzji	Dyrektora	Szkoły.	

4. Ze	 składu	 Zespołu	 Kierowniczego	 Dyrektor	 Szkoły	 powołuje	 Komisję	 Rekrutacyjną	
do	przeprowadzenia	egzaminów	wstępnych.	Komisja	Rekrutacyjna	działa	pod	przewodnictwem	
Dyrektora	Szkoły	i	dzieli	się	na	zespoły	pracujące	w	różnych	specjalnościach. 

5. Odpowiednie	 zespoły	 Komisji	 Rekrutacyjnej	 zbierają	 się	 na	 posiedzeniach	 po	 zakończeniu	
egzaminów.	

6. Za	 organizację	 i	 przebieg	 egzaminów	 wstępnych	 odpowiedzialny	 jest	 Wicedyrektor	
ds.	Organizacyjnych	i	Prawnych.	 

7. Przyjęcie	 kandydata	 do	 Szkoły	 możliwe	 jest	 po	 pozytywnie	 zdanym	 egzaminie	 wstępnym	
w	dwóch	częściach: 
a. egzamin	praktyczny	z	przedmiotu	głównego	lub	przedmiotów	głównych 
b. egzamin	z	przedmiotów	ogólnomuzycznych			

8. Szczegółowe	terminarze	egzaminów	wstępnych	wraz	z	listami	kandydatów	publikowane	są	na	
tydzień	przed	egzaminami	na	tablicach	ogłoszeniowych,	oraz	na	stronie	internetowej	Szkoły.	

9. Kandydaci	zobowiązani	są	stawić	się	w	szkole	najpóźniej	30	minut	przed	wyznaczoną	godziną	
egzaminu.		

10. W	przypadku	rezygnacji	kandydata	z	przystąpienia	do	egzaminu	wskazane	jest	poinformowanie	
o	tym	Szkoły	(np.	telefon	lub	email).	

11. Lista	uczniów	zakwalifikowanych	i	niezakwalifikowanych	do	Szkoły	podawana	jest	do	publicznej	
wiadomości	najpóźniej	siedem	dni	po	zakończeniu	egzaminów	wstępnych. 

12. Kandydaci	 zakwalifikowani	 do	 Szkoły	 lub	 rodzice	 (opiekunowie	 prawni)	 kandydatów	
niepełnoletnich	 powinni	 złożyć	 deklarację	 chęci	 podjęcia	 nauki	 w	 szkole	 w	 terminach	
publikowanych	 co	 roku	 w	 Informatorze,	 mogą	 również	 złożyć	 prośbę	 o	 przydział	 ucznia	
do	klasy	określonego	pedagoga. 

13. O	 przydziale	 nowoprzyjętych	 uczniów	 do	 klas	 decyduje	 Dyrektor	 Szkoły	 w	 porozumieniu	
z	 Wicedyrektorem	 ds.	 Dydaktycznych,	 Wychowawczych	 i	 Programów	 Nauczania	 oraz	
Kierownikiem	właściwej	sekcji. 

14. Lista	uczniów	przyjętych	i	nieprzyjętych	do	Szkoły	podawana	jest	do	publicznej	wiadomości	na	
przełomie	czerwca	i	lipca,	po	sporządzeniu	organizacji	roku. 

15. Kandydaci,	którzy	zdali	egzamin	wstępny	i	zostali	zakwalifikowani,	ale	nie	dostali	się	do	Szkoły	z	
braku	 miejsc,	 mogą	 brać	 udział	 w	 ewentualnej	 rekrutacji	 uzupełniającej	 w	 sierpniu.	

                                                
1 Art. 158. Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U.  2018, poz. 996 ze zm.) 
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O	terminach	takiej	rekrutacji	oraz	liczbie	wolnych	miejsc	dostępnych	w	ramach	poszczególnych	
specjalności	Szkoła	informuje	na	stronie	internetowej. 

16. Wszyscy	 kandydaci	 mogą	 uzyskać	 informację	 na	 temat	 szczegółowych	 wyników	 swoich	
egzaminów	 wstępnych	 po	 ogłoszeniu	 list	 kandydatów	 zakwalifikowanych	
i	 niezakwalifikowanych.	 Osobami	 upoważnionymi	 do	 udzielania	 informacji	 na	 temat	
szczegółowych	wyników	egzaminów	wstępnych	 (uzyskanych	punktacji)	 są	wyłącznie	Dyrektor	
oraz	wicedyrektorzy	Szkoły. 
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III.	 Informacje	ogólne	o	Szkole	i	kierunkach	kształcenia	
	

Zespół	Państwowych	Szkół	Muzycznych	im.	F.	Chopina	

ul.	Bednarska	11,	00-310	Warszawa	
tel.	22	826	63	14	

e	mail:		sekretariat@bednarska.art.pl 
zpsm@bednarska.art.pl 

	
	

p.o.	DYREKTOR:	 	 	 Przemysław	Lechowski	 
	
przyjęcia	interesantów	po	uprzednim	ustaleniu	terminu	spotkania	
w	sekretariacie	ZPSM	im.	Fr.	Chopina,	ul.	Bednarska	11,	Warszawa 
telefon:	22	826	63	14,	22	827	71	32	
	
	
WICEDYREKTOR:	 	 	 dr	Julita	Kosińska		
ds.	organizacyjnych	i	prawnych	
	
przyjęcia	interesantów: 
ul.	Bednarska	11	 	 	 	 	 poniedziałki	 godz.	16:30-18:00 
	 	 	 	 czwartki	 godz.	16.30-18:00 
ul.	Połczyńska	56	(KCEM)																													 	 piątki	 	 godz.	14:00-16:00 
	
	
WICEDYREKTOR:	 	 	 dr	Ewa	Stachurska 
ds.	dydaktycznych	i	Programów	Nauczania 
	
przyjęcia	interesantów:	 	 	 	 wtorki	 	 godz.	16:00-18:00 
ul.	Bednarska	11	 	 	 	 środy	 	 godz.	17:00-19:00 
	 	 	 	 czwartki	 godz.	16:00-18:30 
	
WICEDYREKTOR	 	 	 Adam	Cegielski	
ds.	Sekcji	Jazzu	oraz		Policealnego	Studium	Jazzu	
	
przyjęcia	interesantów: 
ul.	Połczyńska	56	(KCEM)	 	 	 	 poniedziałki		 godz.	13.00-14.00 
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Zespół	 Państwowych	 Szkół	 Muzycznych	 prowadzi	 kształcenie	 artystyczno-zawodowe	
w	zakresie	różnych	specjalności. 
W	 sekcjach	 Instrumentalnych	 i	 Sekcji	 Rytmiki	 nauka	 trwa	 6	 lat,	 ewentualnie	 3	 lata	 –	 po	
ukończonym	 gimnazjum	 muzycznym	 lub	 4	 lata	 –	 po	 ukończonej	 8-letniej	 podstawowej	 szkole	
muzycznej.		Nauka	w	sekcji	Wokalno-Aktorskiej	trwa	4	lata. 
	
	
1. SEKCJE			INSTRUMENTALNE	
	
	
Sekcja	Fortepianu,	Klawesynu	i	Organów	 	 	 	

Fortepian	Główny 
Fortepian	dla	Wydziału	Rytmiki		
Fortepian	Klasyczny	dla	Jazzu	
Klawesyn	
Organy	
	

	 Kierownik:	 	 	 Marta	Jarczewska	 	
przyjęcia	interesantów:	 	 	 poniedziałki	 godz.	14:00-15:00		 
	

Sekcja	Fortepianu	Obowiązkowego		
Fortepian	dla:	
Wydziału	Instrumentalnego	  
Wydziału	Wokalno-Aktorskiego	
Wydziału	Wokalno-Estradowego	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Kierownik:		 	 	 Emilian	Madey	
	 przyjęcia	interesantów:	 	 	 poniedziałki		godz.	15:00-16:00	
	 	 	 	
Sekcja	Instrumentów	Smyczkowych	
	
	 Kierownik:	 	 	 Marek	Wroński	
	 przyjęcia	interesantów:	 	 	 czwartki									godz.	16:00-17:00 

		
Sekcja	Instrumentów	Dętych	
	
	 Kierownik:	 	 	 dr	hab.	Romuald	Gołębiowski	
	 przyjęcia	interesantów:	 	 	 poniedziałki			godz.	17:00-18:00 
	
	
Sekcja	Perkusji,	Akordeonu,	Gitary,	Harfy	i	Lutni 
	
	 Kierownik:	 										 	 Ryszard	Bałauszko 

przyjęcia	interesantów:	 	 	 środy	 	 godz.	13.30-15.00 
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2.	SEKCJA		RYTMIKI	
	 	
	 Kierownik:	 	 	 Katarzyna	Tomaszkiewicz	
	 przyjęcia	interesantów:	 	 	 poniedziałki	 	godz.	14:30-15:30 
																																																																						 	 (po	uprzednim	ustaleniu	telefonicznym) 

	
3.	SEKCJA		WOKALNO-AKTORSKA	
	
	 Kierownik:	 	 	 prof.	dr	hab.	Jerzy	Knetig	
	 przyjęcia	interesantów:	 	 	 wtorki	 	 godz.	12:30-13:00 
	
4.	MIĘDZYWYDZIAŁOWA	SEKCJA	PRZEDMIOTÓW	OGÓLNOMUZYCZNYCH	
	
	 Kierownika	Sekcji:	 										 	Ewelina	Sroczyńska	
	 przyjęcia	interesantów:	 		 	 środy	 	 	godz.	17:00-18:00 

	 	 	 	 	 	 	 (ul.	Bednarska	11)	 	 								 	 
	 	 	 	 	 	 				 				
	
SEKRETARIAT	SZKOŁY		
ul.	Bednarska	11	
Piotr	Jagóra	
Sekretarz	Szkoły	
	
Sekretariat	–	godziny	przyjęć	interesantów: 
poniedziałki,	wtorki,	środy,	czwartki:		 	 godz.	10:00-16:00	
piątki:			 	 	 	 	 	 godz.	10:00-15:30	 	
	
tel.:	(22)	826	63	14,	(22)	827	71	32	
e-mail:	sekretariat@bednarska.art.pl 
	
	
	
RADA	RODZICÓW	
	
Walne	 Zgromadzenie	 Rodziców	 każdego	 roku	 ustala	 wysokość	 składek	 na	 dobro	 Szkoły	
(w	roku	szkolnym	2019/2020	składka	wynosiła	20,00	złotych	miesięcznie). 
 
Środki	 gromadzone	 przez	 Radę	 Rodziców	 przeznaczane	 są	 wyłącznie	 na	 potrzeby	 Szkoły.	
Szczegółowe	 sprawozdania	 za	 lata	 ubiegłe	 można	 znaleźć	 na	 stronach	 internetowych	 Szkoły	
w	 zakładce	 Rada	 Rodziców.	 Wpłat	 darowizn	 prosimy	 dokonywać	 na	 konto	 bankowe	 Rady	
Rodziców. 
	

Dane	do	przelewu:				
Rada	Rodziców	przy	ZPSM	im.	Fr.	Chopina	

ul.	Bednarska	11,	00-310	Warszawa	
 

Alior	Bank	SA	22	2490	0005	0000	4530	3645	3547 
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IV.	Procedura	rekrutacji 
UWAGA!	
W	 obecnej	 sytuacji	 ograniczenia	 funkcjonowania	 szkół	 i	 placówek	 oświatowych	 związanego		
z	 zagrożeniem	 epidemiologicznym	 wszystkie	 podane	 terminy	 rejestracji	 kandydatów,	 składania	
dokumentów		oraz	egzaminów	wstępnych	jakie	zaplanowaliśmy	są	wyłącznie	orientacyjne.		
Aktualne	 informacje	 dotyczące	 rekrutacji,	 składania	 dokumentów	 oraz	 wszelkich	 terminów	
związanych	 z	 rekrutacją	 będziemy	 na	 bieżąco	 publikować	 na	 stronie	 internetowej	 Szkoły		
w	zakładce	Rekrutacja	https://szkola.bednarska.art.pl/rekrutacja/	
	

Terminy	rejestracji	i	składania	dokumentów	
	

23	marca	–	23	kwietnia	2020	r. 
	
Kandydaci	 do	 Szkoły	 Muzycznej	 II	 stopnia	 dokonują	 rejestracji	 elektronicznej2	 poprzez	 Stronę	
internetową	 szkoły	 https://szkola.bednarska.art.pl/rekrutacja	 celem	 uzyskania	 indywidualnego	
kodu	 	 dostępu	 do	 szczegółowych	 informacji	 o	 przebiegu	 egzaminu	 wstępnego	 (indywidualne	
terminy	 egzaminów,	 informacja	 o	 wynikach	 rekrutacji)	 a	 następnie	 obowiązani	 są	 złożyć	 w	
sekretariacie	Szkoły	następujące	dokumenty: 

1. Wypełniony	i	podpisany	formularz	rekrutacyjny	
− w	przypadku	kandydata	niepełnoletniego	przez	rodzica	lub	opiekuna	prawnego	
− w	przypadku	kandydata	pełnoletniego	przez	kandydata.		

(można	będzie	skorzystać	ze	wstępnie	wypełnionego	formularza	dostępnego	w	ostatnim	kroku	
rejestracji	elektronicznej	lub	pobrać	druk	w	pliku	pdf	ze	stron	Szkoły).	
2. Trzy	fotografie	opisane	na	odwrocie	(imię,	nazwisko,	data	urodzenia);	
3. Zaświadczenia	lekarskie3:	

− zaświadczenie	 lekarskie	 o	 braku	 przeciwwskazań	 zdrowotnych	 do	 podjęcia	
kształcenia	 w	 szkole	 artystycznej,	 wydane	 przez	 lekarza	 podstawowej	 opieki	
zdrowotnej	(dotyczy	wszystkich	kandydatów)	

− do	 Sekcji	 Instrumentów	 Dętych	 kandydaci	 muszą	 dostarczyć	 zaświadczenie	 od	
lekarza	 pulmonologa	 stwierdzające	 brak	 przeciwwskazań	 do	 kształcenia	
na	instrumencie	dętym 

− do	Sekcji	Rytmiki	 kandydaci	muszą	dostarczyć	 zaświadczenie	od	 lekarza	ortopedy,	
stwierdzające	brak	przeciwwskazań	do	kształcenia	w	tej	specjalności 

− do	 sekcji	 Wokalno-Aktorskiej	 kandydaci	 muszą	 dostarczyć	 zaświadczenie	
od	 audiologa	 i	 foniatry,	 stwierdzające	 brak	 przeciwwskazań	 do	 kształcenia	 w	 tej	
specjalności 

	
Kandydaci	 zobowiązani	 są	 złożyć	 wszystkie	 wymagane	 dokumenty	w	 białej	 tekturowej	 teczce,	
z	adnotacją	zawierającą	imię	i	nazwisko	kandydata	oraz	nazwą	specjalności,	na	którą	kandydat	
zdaje. 
KANDYDACI,	KTÓRZY	NIE	DOSTARCZĄ WYMAGANYCH	DOKUMENTÓW	ORAZ	ZAŚWIADCZEŃ	

LEKARSKICH NIE	BĘDĄ	MOGLI	PRZYSTĄPIĆ	DO	EGZAMINU 
UWAGA!	
Wszyscy	kandydaci	obowiązani	są	stawić	się	na	egzamin	z	dokumentem	tożsamości.	

                                                
2		Na	stronie	internetowej	będą	umieszczone	dwa	kwestionariusze	–	dla	osób	niepełnoletnich	oraz	pełnoletnich 
3		Art.	142.	Ustawy	Prawo Oświatowe	(Dz.	U.	2018,	poz.	996	ze	zm.) 
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Terminy	egzaminów	wstępnych	

UWAGA!	

W	 obecnej	 sytuacji	 ograniczenia	 funkcjonowania	 szkół	 i	 placówek	 oświatowych	 związanego		
z	 zagrożeniem	 epidemiologicznym	 wszystkie	 podane	 terminy	 rejestracji	 kandydatów,	 składania	
dokumentów		oraz	egzaminów	wstępnych	jakie	zaplanowaliśmy	są	wyłącznie	orientacyjne.		

Aktualne	 informacje	 dotyczące	 rekrutacji,	 składania	 dokumentów	 oraz	 wszelkich	 terminów	
związanych	 z	 rekrutacją	 będziemy	 na	 bieżąco	 publikować	 na	 stronie	 internetowej	 Szkoły		
w	zakładce	Rekrutacja	https://szkola.bednarska.art.pl/rekrutacja/	

	
	

11	–	15	maja	2020	r. 
	
Dokładne	 terminy	egzaminów	 (dzień,	 godzina	 i	 sala)	 zostaną	podane	na	 stronach	 internetowych	
Szkoły	–	szkola.bednarska.art.pl/rekrutacja	oraz	na	szkolnych	tablicach	ogłoszeń.		
	
Informacja	 o	 zakwalifikowaniu	 lub	 niezakwalifikowaniu	 kandydata	 do	 przyjęcia	 do	 Szkoły	
dostępna	 będzie	 od	 20	 maja	 2020	 r.	 za	 pomocą	 otrzymanych	 podczas	 rejestracji	 kodów	
w	Sekretariacie	Szkoły	oraz	na	stronie	internetowej. 
	
Uwaga:		
Kandydaci	 zakwalifikowani	 do	 przyjęcia	 do	 Szkoły	 obowiązani	 są	 dostarczyć	 deklarację	 chęci	
podjęcia	nauki	w	terminie	7	dni	od	opublikowania	list	kandydatów. 
	
Informacja	 o	 przyjęciu	 lub	 nieprzyjęciu	 kandydata	 do	 szkoły	 dostępna	 będzie	 w	 Sekretariacie	
Szkoły	oraz	na	stronie	 internetowej	szkoły	za	pomocą	otrzymanych	podczas	rejestracji	kodów	od	
3	lipca	2020	r. 
	
	
Uwaga:		
Kandydaci	 przyjęci	 do	 szkoły,	 którzy	 dostarczyli	 jedynie	 zaświadczenie	 o	 uczęszczaniu	 do	 szkoły	
muzycznej,	 obowiązani	 są	 dostarczyć	 poświadczoną	 kopię	 świadectwa	 ukończenia	 tej	 szkoły	
do	5	lipca	2020	r.		
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V.	 Zasady	rekrutacji	do	PSM	II	st.	im.	F.	Chopina	

Informacje	ogólne	
	
Egzamin	wstępny	obowiązuje	wszystkich	kandydatów	i	ma	charakter	konkursowy.		
	
Wiek	i	kwalifikacje	kandydatów4	
Do	 egzaminu	 rekrutacyjnego	 mogą	 przystąpić	 absolwenci	 szkół	 muzycznych	 I	 stopnia,	
ognisk	muzycznych,	a	także	kandydaci	bez	ukończonej	szkoły	muzycznej,	którzy	w	danym	roku	
kalendarzowym	kończą	co	najmniej	10	lat	i	nie	przekraczają	23	lat. 
	
Egzamin	wstępny	składa	się	z	egzaminu	praktycznego	oraz	 teoretycznego.	Wszyscy	kandydaci	
przechodzą	obie	części	egzaminu	bez	względu	na	wyniki.	W	przypadku	Sekcji	Rytmiki	egzamin	
obejmuje	cztery	części	(szczegóły	dotyczące	egzaminów	na	Rytmikę	–	str.	17). 
	
Egzamin	 praktyczny	 polega	 na	 wykonaniu	 przygotowanego	 przez	 kandydata	 programu.	
(szczegóły	patrz	str.	16-18).	
	
Egzamin	teoretyczny		

1. Wszyscy	kandydaci	z	przygotowaniem	muzycznym	po	szkole	muzycznej	I	stopnia	
(cykl	4-,	6-	i	8-letni)	zdają	pisemny	egzamin	z	kształcenia	słuchu	oraz	egzamin	z	czytania	
nut	głosem.		

2. Kandydaci	 z	przygotowaniem	muzycznym	po	8	 latach	nauki	 zdają	dodatkowo	pisemny	
egzamin	z	zasad	muzyki.	

3. Kandydaci	 z	 przygotowaniem	 muzycznym	 po	 9	 latach	 nauki	 (czyli	 po	 dawnym	
gimnazjum)	zdają	pisemny	egzamin	z	kształcenia	słuchu,	harmonii	i	historii	muzyki	oraz	
egzamin	z	czytania	nut	głosem.	

4. Kandydaci,	którzy	nie	uczęszczali	do	szkoły	muzycznej	I	st.,	zdają	egzamin	ustny.		
	
(Szczegółowe	wymagania	–		patrz	str.	18-19).	
	

Kandydaci	są	oceniani	wg	skali	od	0	do	25	punktów.	
 	

                                                
4	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 	 Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 z	dnia	 12	 kwietnia	 2019	 r.		
w	 sprawie	warunków	 i	 trybu	 przyjmowania	 uczniów	 do	 publicznych	 szkół	 i	 publicznych	 placówek	 artystycznych	
oraz	przechodzenia	z	jednych	typów	szkół	do	innych	§	2	pkt.	7	i	10,		opublikowane	w	Dz.	U.	z	2019	r.,	Poz.	686 
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Szczegółowe	wymagania	
wobec	kandydatów	do	poszczególnych	sekcji	

	
EGZAMIN	PRAKTYCZNY	
Sekcje	instrumentalne	

	
	

SEKCJA		FORTEPIANU,	KLAWESYNU	I	ORGANÓW	
	
Klasa	Fortepianu:	
	
1.	Kandydat	jest	zobowiązany	wykonać	z	pamięci	następujący	program: 

• Jeden	utwór	polifoniczny	(obowiązkowo	utwór	J.	S.	Bacha) 
• Sonatę	klasyczną	cz.	I	(forma	sonatowa) 
• Dwie	etiudy 
• Utwór	kantylenowy 

	
2.	Komisja	dodatkowo	może	poprosić	kandydata	o	zagranie	krótkiego	utworu	a΄vista. 
	
Dobór	 programu	 i	 poziomu	 wykonania	 nie	 może	 być	 niższy	 niż	 obowiązujący	 absolwentów	
szkół	muzycznych	I	stopnia.	
	
Klasa	Klawesynu,	Klasa	Organów	
	
Kandydat	zdający	na	fortepianie	zobowiązany	jest	wykonać: 

• Utwór	polifoniczny	(obowiązkowo	utwór	J.	S.	Bacha) 
• Formę	klasyczną 
• Etiudę 
• Utwór	dowolny 

	
Kandydat	 grający	 na	 klawesynie	 lub	 organach	 zobowiązany	 jest	 wykonać	 co	 najmniej	 trzy	
dowolne	utwory	o	zróżnicowanym	charakterze. 
	
	

SEKCJA	INSTRUMENTÓW	SMYCZKOWYCH 
	
Program	dla	kandydatów	do	Szkoły	
	
Klasa	skrzypiec,	klasa	skrzypiec	ze	specjalnością	historyczną	
Klasa	altówki	

• gama,	pasaże,	dwudźwięki	(tercje,	seksty,	oktawy) 
• etiuda	techniczna	(biegłościowa) 
• etiuda	lub	kaprys	dwudźwiękowy 
• I	lub	II	i	III	część	koncertu 

	
Klasa	wiolonczeli	

• gama	i	pasaże 
• 2	etiudy 
• I	lub	II	i	III	część	koncertu 
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Klasa	kontrabasu 

• gama	i	pasaże 
• program	dowolny 

	
Kandydat	bez	przygotowania	w	zakresie	gry	na	kontrabasie	zobowiązany	jest	wykonać	program	
dowolny	na	instrumencie,	na	którym	uczył	się	grać. 
	
Klasa	violi	da	gamba	

• program	dowolny	na	instrumencie,	na	którym	kandydat	uczył	się	grać 
	
	
UWAGA!	
Szkoła	nie	zapewnia	akompaniatora.	
Osoby,	 które	 chcą	 przystąpić	 do	 egzaminu	 wstępnego	 z	 akompaniamentem,	 proszone	 są		
o	przybycie	na	egzamin	z	własnym	akompaniatorem.	
	
	

SEKCJA	INSTRUMENTÓW	DĘTYCH	
I	INSTRUMENTÓW	DĘTYCH	ZE	SPECJALIZACJĄ	HISTORYCZNĄ	

	
	
Dla	kandydatów	z	ukończoną	szkołą	muzyczną	I	stopnia:	

Prezentacja	programu	obowiązującego	absolwentów	szkół	muzycznych	I	stopnia. 
	

Dla	kandydatów	na:	obój,	fagot,	tubę,	puzon,	waltornię: 
Prezentacja	programu	na	instrumencie	dętym	lub	instrumencie	na	którym	kandydat	uczył	
się	grać.	

	
	
UWAGA!	
Szkoła	 nie	 zapewnia	 akompaniatora.	 Osoby,	 które	 chcą	 przystąpić	 do	 egzaminu	 wstępnego		
z	akompaniamentem,	proszone	są	o	przybycie	na	egzamin	z	własnym	akompaniatorem. 
	
	

SEKCJA	PERKUSJI,	AKORDEONU,	GITARY,	HARFY	I	LUTNI 
	
Klasa	Perkusji	
	
Kryteria	przyjęć	do	klasy	perkusji:	
	
1. Po	 minimum	 trzech	 latach	 nauki	 gry	 na	 instrumentach	 perkusyjnych	

kandydat	zobowiązany	jest	przygotować	i	wykonać	na	egzaminie	wstępnym: 
• ćwiczenie	 rytmiczne	 na	 werblu	 lub	 innym	 instrumencie	 membranowym	 	 (bongosy,	

kongi,	jembe) 
• ćwiczenie	melodyczne	(etiuda)	i	utwór	dowolny	na		ksylofonie	lub	marimbie 

	
2. Kandydaci,	którzy	chcą	rozpocząć	naukę	gry	na	instrumentach	perkusyjnych: 

• prezentacja	programu	na	instrumencie,	na	którym	kandydat	się	uczył	grać 
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Klasa	Akordeonu 

Kandydaci	 	 zobowiązani	 są	 wykonać	 3	 utwory	 o	 zróżnicowanym	 charakterze	 i	 problematyce	
technicznej. 
	
Dobór	programu	i	poziomu	wykonania	nie	może	być	niższy	niż		obowiązujący	absolwentów	
szkół	muzycznych	I	stopnia.	
	
	
Klasa	Gitary	

Kandydat	zobowiązany	jest	wykonać,	co	najmniej	trzy	dowolne	utwory. 
	
Poziom	wykonania	i	dobór	programu	nie	może	być	niższy	od	obowiązującego	absolwentów	
szkół	muzycznych	I	stopnia.	
	
Klasa	Harfy 
	
Kandydat	 zobowiązany	 jest	 wykonać	 program	 obejmujący	 utwory	 	 z	 różnych	 epok	
o	zróżnicowanym	charakterze	technicznym. 
	
Poziom	 wykonania	 i	 dobór	 programu	 nie	 może	 być	 niższy	 niż	 obowiązujący	 absolwentów	
szkół	muzycznych	I	stopnia.	
 
Klasa	Lutni		
	
Kandydat	 powinien	 posiadać	 przygotowanie	 muzyczne	 w	 zakresie	 pierwszego	 etapu	
edukacyjnego	w	specjalności: 

• gra	na	gitarze	lub	na	instrumencie	smyczkowym 
	
Poziom	wykonania	i	dobór	programu	nie	może	być	niższy	od	obowiązującego	absolwentów	
szkół	muzycznych	I	stopnia.	
	
	
UWAGA! 
Szkoła	 nie	 zapewnia	 akompaniatora.	 Osoby,	 które	 chcą	 przystąpić	 do	 egzaminu	 wstępnego		
z	akompaniamentem,	proszone	są	o	przybycie	na	egzamin	z	własnym	akompaniatorem.	
	

	
SEKCJA	RYTMIKI 

	
Rytmika	 to	 wyrażanie	 muzyki	 ruchem	 –	 ruchem	 naturalnym, dlatego	 nie	 musisz	 mieć	
przygotowania	ruchowego. 
Przyjmujemy	dziewczęta	i	chłopców	
Przyjmujemy	absolwentów	wszystkich	specjalności	 instrumentalnych.	W	naszej	Sekcji	spotkasz	
się	z	improwizacją	fortepianową,	kompozycją	oraz	łączeniem	różnych	dziedzin	sztuki. 

Po	nauce	w	naszej	Sekcji	możesz	studiować	na	różnych	kierunkach,	takich	jak:	Rytmika,	Teoria	
muzyki,	Kompozycja,	Dyrygentura,	Śpiew,	Reżyseria	dźwięku. 
Nasi	absolwenci	już	tam	studiują! 
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Kandydaci	winni	wykazać	się: 
	
1. Predyspozycjami	w	zakresie	ekspresji	muzyczno-ruchowej. 
2. Umiejętnością	gry	na	fortepianie	w	zakresie	programu	szkoły	muzycznej	I	stopnia. 
3. Bardzo	dobrym	przygotowaniem	w	zakresie	przedmiotów	teoretycznych	w	szczególności	
	 kształcenia	słuchu. 
4. Umiejętnościami	 ogólnomuzycznymi	 i	 instrumentalnymi	 pod	 kątem	 improwizacji
	 fortepianowej. 
	
	
Egzamin	na	Wydział	Rytmiki	obejmuje	cztery	części:	
	

1. Egzamin	ustny,	obejmujący	wiadomości	z	kształcenia	słuchu,	podstawową	wiedzę	z	zasad	
muzyki,	audycji	muzycznych,	elementy	improwizacji	oraz	czytanie	nut	a’vista. 

2. Egzamin	z	rytmiki,	badający	umiejętności	ruchowe	kandydatów.	
3. Egzamin	 z	 fortepianu	 (program	 z	 zakresu	 szkoły	 muzycznej	 I	 stopnia,	 analogiczny	 do	

programu	wymaganego	przy	egzaminie	na	fortepian	główny)	
4. Test	 pisemny	 z	 teorii	 (test	 słuchowy	 i	 dyktanda	 jak	 do	 Sekcji	 Instrumentalnej	 po	 szkole	

muzycznej	I	stopnia)		
	
Wszyscy	Kandydaci	przechodzą	przez	wszystkie	cztery	części	egzaminu	bez	względu	na	wyniki. 
	
	
	

SEKCJA	WOKALNO-AKTORSKA 
specjalizacja	–	śpiew	solowy 

	
Wiek	kandydata	–	Sekcja	Wokalno-Aktorska. 

	
Ze	 względu	 na	 profesjonalne	 (zawodowe)	 kształcenie	 wokalne,	 które	 wymaga	 dojrzałości	
aparatu	głosowego	oraz	dojrzałości	emocjonalnej	preferowany	wiek	kandydatów	nie	powinien	
być	niższy	niż	16	lat.		

	
Kandydat	 do	 Sekcji	 Wokalno-Aktorskiej	 musi	 posiadać	 przede	 wszystkim	 dobry	 materiał	
głosowy.	 Punktowana	 jest	 czysta	 intonacja	 wykonywanych	 utworów,	 ogólna	 muzykalność,	
wyrazista	wymowa	oraz	uzdolnienia	aktorskie.	Pożądana	jest	dobra	aparycja	kandydata. 

	
	

Egzamin	praktyczny	obejmuje:	
1. Prezentację	dwóch	pieśni	lub	arii	w	języku	polskim	(ew.	jedna	po	polsku,	druga	w	innym	

języku)	z	akompaniamentem	fortepianu	(zróżnicowane	pod	względem	charakteru).	
2. Recytację	dowolnie	wybranego	tekstu	(wiersz	lub	proza).	
	
	

UWAGA!	
Kandydat	musi	dostarczyć	komplet	nut	do	wykonywanych	utworów	do	dnia	23	kwietnia	2020	r.	 
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EGZAMIN	TEORETYCZNY	–	Sekcje	Instrumentalne	i	Sekcja	Rytmiki 

		
Kandydaci	będą	egzaminowani	na	poziomie	wynikającym	z	ich	przygotowania: 
	
	

Kandydaci	po	szkole	muzycznej	I	stopnia	(cykl	4-,	6-	i	8-letni): 
	

Egzamin	pisemny	z	kształcenia	słuchu	obejmuje: 
• Rozpoznawanie	interwałów,	trójdźwięków	i	dominant	septymowych,	granych	

harmonicznie	w	układzie	skupionym 
• Dyktando	pamięciowe	1-głosowe 
• Dyktando	2-głosowe	(klucz	wiolinowy	i	basowy) 
• Korekta	błędów	w	przykładzie	jednogłosowym 

	
Egzamin	z	czytania	nut	głosem	obejmuje:	 

• 2	przykłady	do	realizacji	solmizacją	lub	nazwami	literowymi 
	
Egzamin	pisemny	z	zasad	muzyki	dla	kandydatów	po	8	latach	nauki	obejmuje: 

• Określanie	i/lub	budowanie	interwałów	oraz	trójdźwięków	i	dominanty	septymowej	we	
wszystkich	postaciach	(w	kluczu	wiolinowym	i	basowym) 

• Budowanie	 gam	 (durowa	 naturalna	 i	 molowa	 we	 wszystkich	 odmianach)	 oraz	 triad		
do	7	znaków	przykluczowych	(w	kluczu	wiolinowym	i	basowym) 

	
	

Kandydaci	po	9	klasach	szkoły	muzycznej: 
	

Egzamin	pisemny	z	teorii	obejmuje: 
• Rozpoznawanie	interwałów,	trójdźwięków	oraz	dominant	septymowych,	nonowych	

i	akordu	chopinowskiego	granych	w	układzie	4-głosowym 
• Dyktando	pamięciowe	1-głosowe 
• Dyktando	2-głosowe	(klucz	wiolinowy	i	basowy) 
• Korekta	błędów	w	przykładzie	dwugłosowym 
• Zadanie	z	harmonii	z	danymi	funkcjami	(zakres	do	dominanty	nonowej	

bez	prymy	włącznie) 
• Pytania	z	historii	muzyki	(starożytność,	średniowiecze) 

	
Egzamin	z	czytania	nut	głosem	obejmuje:	 

• 2	przykłady	do	realizacji	solmizacją	lub	nazwami	literowymi 
	

Kandydaci	po	ogniskach	muzycznych	lub	prywatnej	nauce: 

	
Egzamin	ustny	obejmuje: 

• Rozpoznawanie	liczby	słyszanych	dźwięków 
• Określanie	kierunku	linii	melodycznej 
• Rozpoznawanie	trybu	trójdźwięków	(dur-moll) 
• Powtarzanie	głosem	pojedynczych	dźwięków,	trójdźwięków	i	fragmentów	gam 
• Improwizowanie	zakończenia	melodii 
• Powtarzanie	z	pamięci	melodii	i	rytmów 
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EGZAMIN	TEORETYCZNY	–	Sekcja	Wokalno-Aktorska 

	
	
Egzamin	ustny	dla	kandydatów	na	wydział	Wokalno-Aktorski	obejmuje: 

• Rozpoznawanie	liczby	słyszanych	dźwięków 
• Określanie	kierunku	linii	melodycznej 
• Rozpoznawanie	trybu	trójdźwięków	(dur-moll) 
• Powtarzanie	głosem	pojedynczych	dźwięków,	trójdźwięków	i	fragmentów	gam 
• Improwizowanie	zakończenia	melodii 
• Powtarzanie	z	pamięci	melodii	i	rytmów 
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VI. OBOWIĄZEK	INFORMACYJNY	DOTYCZĄCY	PROCESU	REKRUTACYJNEGO	
	
Działając	 zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	 Parlamentu	 Europejskiego	 i	 Rady	 (UE)	 2016/679	 z	 dnia	
27	 kwietnia	 2016	 r.	w	 sprawie	 ochrony	 osób	 fizycznych	w	 związku	 z	 przetwarzaniem	danych	
osobowych	 i	 w	 sprawie	 swobodnego	 przepływu	 takich	 danych	 przekazujemy	 Państwu	
następujące	informacje: 
	
Kto	jest	Administratorem	danych	osobowych? 
Administratorem	 Państwa	 danych	 osobowych	 jest	 Zespół	 Państwowych	 Szkół	 Muzycznych	
im.	Fryderyka	Chopina	z	siedzibą	w	Warszawie	przy	ul.	Bednarskiej	11. 
Z	 Administratorem	 mogą	 się	 Państwo	 kontaktować	 za	 pośrednictwem	 poczty	 elektronicznej	
na	adres:	sekretariat@bednarska.art.pl	bądź	telefonicznie	na	numer	telefonu	(22)	826	63	14. 
	
Czy	został	powołany	Inspektor	Ochrony	Danych? 
Zgodnie	 z	 art.	 37	 ust.	 1	 lit.	 a	 Rozporządzenia,	 Administrator	 –	 jako	 podmiot	 publiczny	 –
zobligowany	jest	do	powołania	Inspektora	Ochrony	Danych. 
W	 każdej	 sytuacji	 przetwarzania	 Państwa	 danych	 przez	 Administratora	 mogą	 się	 Państwo	
kontaktować	z	naszym	Inspektorem	Ochrony	Danych	–	za	pośrednictwem	poczty	elektronicznej	
(adres	 e-mail:	 iod@bednarska.art.pl	 )	 bądź	w	 formie	 tradycyjnej	 na	 adres	Administratora,	 tj.:	
Warszawa	00-310,	ul.	Bednarska	11	–	z	dopiskiem	Ochrona	Danych. 
	
Jaki	jest	cel	oraz	podstawy	prawne	przetwarzania	Państwa	danych?	
Dane	osobowe	kandydatów	będą	przetwarzane	w	celu:	
	
➢	 przeprowadzenia	 naboru	 do	 szkoły,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	
wynikającymi	z	art.	160	Ustawy	z	dn.	14	grudnia	2016	r.	prawo	oświatowe 
➢	 wewnętrznych	 celów	 administracyjnych	 Szkoły,	 w	 tym	 statystyki	 i	 raportowania	
wewnętrznego	szkoły 
➢	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 kandydatów	 na	 uczniów	 oraz	 ochrony	 dla	 mienia	
i	zachowania	w	tajemnicy	 informacji,	których	ujawnienie	mogłoby	narazić	Administratora	na	
szkodę,	 poprzez	 zastosowanie	 środków	 technicznych	 umożliwiających	 rejestrację	 obrazu	
(monitoring	wizyjny),	zgodnie	z	art.	108a	Ustawy	z	dn.	14	grudnia	2016	r.	Prawo	Oświatowe	 
➢	 marketingu	i	promocji	w/w	placówki;	w	tym	prowadzenia	konkursów,	promocji	osiągnięć	
i	 utrwalania	 pozytywnego	 wizerunku	 placówki,	 promowanie	 osiągnięć	 edukacyjnych,	
wychowawczych	uczniów	i	współpracy	z	rodzicami 
	
Dane	 osobowe	 kandydata	 na	 ucznia	 przetwarzamy	 na	 określonej	 podstawie	 prawnej,	
w	zakresie: 
➢	 realizacji	zadań	wynikających	z	przepisów	prawa	–	zgodnie	z	art.	6	ust.1	lit	c 
➢	 zawarcia	i	wykonania	umowy	–	na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	b	RODO 
➢	 zapewnienia	 przejrzystości	 w	 przypadkach	 wykrywania	 i	 zapobiegania	 nadużyć	 oraz	
zapewnienia	 bezpieczeństwa	 kandydatów	 na	 uczniów	 oraz	 mienia	 szkoły	 na	 podstawie	
art.	6	ust.	1	lit.	c	i	lit.	e	RODO 
	
Skąd	pozyskujemy	dane	osobowe?	
Dane	 osobowe	 kandydatów	 na	 uczniów	 pozyskuje	 się	 bezpośrednio	 od	 osoby,	 której	 dane	
dotyczą,	z	zastrzeżeniem,	że	w	przypadku	danych	osób	niepełnoletnich,	dane	te	pozyskiwane	
są	 od	 opiekunów,	 a	 które	 podawane	 są	 nam	 w	 związku	 ze	 złożeniem	 wniosku	 o	 przyjęcie	
ucznia	do	naszej	placówki	lub	wynikające	ze	świadczenia	przez	placówkę	usług	edukacyjnych,	
opiekuńczo-wychowawczych	 czy	 pedagogicznych,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	
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prawa.	Dane	 te	mogą	 także	wynikać	 z	 korespondencji	w	 związku	 z	 prowadzonym	procesem	
rekrutacyjnym. 
	
Czy	muszą	nam	Państwo	podać	swoje	dane	?	
W	każdej	sytuacji	zbierania	danych,	będziemy	informować,	czy	ich	podanie	jest	obowiązkowe:	
➢	 jeśli	wynikać	 będzie	 ono	 z	 przepisów	prawa	 (art.	 6	 ust.	 1	 lit	 c	 	 Rozporządzenia),	 czy	 też	
będzie	niezbędne	do	wykonania	 „umowy”-	podanie	danych	będzie	obowiązkowe	 i	niezbędne	
do	realizacji	danych	procesów 
➢	 gdy	 przetwarzanie	 danych	 oparte	 będzie	 na	 podstawie	 udzielonej	 zgody	 w	 określonym	
celu	(np.	zgoda	na	wykorzystanie	wizerunku),	to	podanie	danych	będzie	dobrowolne,	tak	samo	
jak	 wyrażenie	 zgody.	 Należy	 pamiętać,	 że	 w	 każdym	 momencie	 mają	 Państwo	 prawo	 do	
cofnięcia	udzielonej	zgody.	Cofnięcie	zgody	nie	wpływa	na	zgodność	z	prawem	przetwarzania	
danych	osobowych,	dokonanego	na	podstawie	udzielonej	zgody	przed	jej	cofnięciem 
	
Jakie	dane	osobowe	możemy	przetwarzać? 
W	 stosunku	 do	 kandydatów	 na	 uczniów	 przetwarzamy	 dane	 osobowe	 w	 następującym	
zakresie:	
➢	 dane	 identyfikacyjne:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania,	 data	 i	 miejsce	 urodzenia,	
numer	 PESEL,	 a	 w	 sytuacji	 braku	 nadania	 numeru	 PESEL,	 seria	 i	 numer	 innego	 dokumentu	
tożsamości 
➢	 dane	dotyczące	przebiegu	edukacji	takich	jak:	oceny,	zachowanie,	frekwencja,	plan	zajęć,	
data	 rozpoczęcia	 i	 zakończenia	nauki	 oraz	data	 i	 przyczyna	opuszczenia	 szkoły,	 a	 także	 inne	
informacje	dotyczące	postępów	i	problemów	edukacyjnych,	przyznanych	nagród	i	kar,	itp. 
➢	 dane	 dotyczące	 aktywności	 i	 wyników	 ucznia	 osiągniętych	 w	 konkursach	 szkolnych	
i	międzyszkolnych	oraz	innych	wydarzeniach 
➢	 wizerunek	ucznia,	zarejestrowany	przez	system	monitoringu	Szkoły 
	
W	stosunku	do	rodziców	(opiekunów	prawnych)	przetwarzamy	dane	osobowe	w	następującym	
zakresie: 
➢	 dane	 identyfikacyjne:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania	 (jeśli	 jest	 innych	 niż	 adres	
zamieszkania	ucznia) 
➢	 dane	 kontaktowe:	 numer	 telefonu	 i	 adres	 poczty	 elektronicznej	 (adres	 e-mail),	
adres	do	korespondencji 
	
Przez	jaki	okres	przetwarzamy	Państwa	dane?	
Okres	 przechowywania	 danych	 osobowych	 zależy	 od	 celu,	 w	 jakim	 dane	 są	 przetwarzane.	
Wynika	on	z	przepisów	prawa,	które	nakazują	przechowywanie	danych	przez	określony	czas,	
jest	 niezbędny	 do	 wykonania	 umowy	 lub	 wykonania	 zadań	 realizowanych	 w	 interesie	
publicznym. 
	
Przykładowe	okresy,	przez	jakie	dane	osobowe	mogą	być	przechowywane:	
➢	 dane	 osobowe	 kandydatów	 zgromadzone	 w	 celach	 postępowania	 rekrutacyjnego	 oraz	
dokumentacja	 postępowania	 rekrutacyjnego	 są	 przechowywane	 nie	 dłużej	 niż	 do	 końca	
okresu,	w	którym	uczeń	uczęszcza	do	szkoły 
➢	 dane	 osobowe	 kandydatów	 nieprzyjętych	 do	 szkoły,	 zgromadzone	 w	 procesie	
rekrutacyjnym	–	12	miesięcy,	chyba	że	na	rozstrzygnięcie	dyrektora	została	wniesiona	skarga	
do	sądu	administracyjnego	i	postępowanie	nie	zostało	zakończone	prawomocnym	wyrokiem 
➢	 dane	 osobowe,	 przetwarzane	 na	 podstawie	 udzielonej	 zgody,	 przetwarzane	 są	 do	
osiągnięcia	wskazanego	w	zgodzie	celu	lub	do	czasu	wycofania	udzielonej	zgody 
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Komu	dane	mogą	zostać	udostępnione?	
Dane	osobowe	mogą	zostać	udostępnione	wyłącznie	w	sytuacji,	gdy: 
➢	 odbiorcami	są	inne	podmioty	w	zakresie: 
−	dążenia	do	spełniania	wymogów	obowiązującego	prawa,	przepisów,	procesów	prawnych	lub	
prawomocnych	żądań	instytucji	państwowych 
−	 wykrywania	 oszustw	 i	 zapobiegania	 im,	 a	 także	 rozwiązywania	 innych	 problemów	
dotyczących	oszustw,	bezpieczeństwa	i	kwestii	technicznych 
−	 ochrony	 praw	 własności	 lub	 bezpieczeństwa	 Administratora	 danych	 osobowych	 oraz	
pozostałych	osób	w	sposób	wymagany	bądź	dozwolony	przez	przepisy	prawa 
➢	 odbiorcą	 danych	 jest	 podmiot,	 który	 zapewnia	 obsługę	 informatyczną	 systemu	
rekrutacyjnego,	 z	 którym	 została	 podpisana	 umowa	 powierzenia	 przetwarzania	 danych	
osobowych.	
	
Czy	dane	będą	udostępniane	do	krajów	spoza	Europejskiego	Obszaru	Gospodarczego? 
Danych	osobowych	nie	zamierzamy	przekazywać	do	tzw.	państw	trzecich	(tj.	poza	Europejski	
Obszar	Gospodarczy	obejmujący	Unię	Europejską,	Norwegię,	Liechtenstein	i	Islandię).	
	
Czy	przetwarzamy	Państwa	dane		automatycznie? 
Państwa	 dane	 nie	 będą	 przetwarzane	 w	 sposób	 zautomatyzowany,	 w	 tym	 w	 formie	
profilowania,	 tzn.	 że	 nie	 posiadamy	 i	 nie	 zamierzamy	 posiadać	 narzędzi/systemów,	 które	
umożliwiłyby	 nam	 wykorzystanie	 Państwa	 danych	 do	 oceny	 czynników	 osobowych,	
w	szczególności	do	analizy	lub	prognozy. 
	
Jakie	prawa	Państwu	przysługują?	
Administrator	gwarantuje,	że	dokłada	wszelkich	starań,	aby	Państwa	dane	przetwarzane	były	
tylko	 w	 niezbędnym	 zakresie	 oraz	 zgodnie	 z	 wszelkimi	 przepisami.	 Jednak,	 jeśli	 uznacie	
Państwo,	 że	 naruszyliśmy	 powszechnie	 obowiązujące	 przepisy	 dotyczące	 przetwarzania	
i	 ochrony	 danych	 osobowych,	 to	 każda	 osoba	 fizyczna,	 której	 dane	 są	 przetwarzane,	
ma	prawo: 
➢	 dostępu	do	danych 
➢	 uzyskania	kopii	danych 
➢	 sprostowania	danych 
➢	 usunięcia	danych	(prawo	do	bycia	zapomnianym) 
➢	 ograniczenia	przetwarzania 
➢	 przenoszenia	danych 
➢	 sprzeciwu 
➢	 do	wycofania	zgody 
➢	 wniesienia	skargi	do	Urzędu	Nadzorczego	(Urząd	Ochrony	Danych	Osobowych) 
	
Uprawnienia,	 o	 których	 mowa	 powyżej	 można	 zrealizować	 osobiście	 składając	 pisemny	
wniosek,	drogą	elektroniczną	lub	listownie	na	wskazane	poniżej	adresy:	
•	 adres	e-mail:	iod@bednarska.art.pl	
•	 adres	 korespondencyjny:	 ZPSM	 im.	 F.	 Chopina,	 00-310	 Warszawa,	 ul.	 Bednarska	 11		

z	dopiskiem	„Ochrona	Danych”. 


