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1. 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	im.	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,	 klasa	 organów,	 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	 tu	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.	Wówczas	 prowadzono	 działalność	 Szkoły	 w	warunkach	 konspiracyjnych.	
Organizowano	koncerty	 i	prelekcje,	które	pomagały	Polakom	przetrwać	trudny	okres	okupacji	
i	ocalić	swoją	kulturę.	
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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	liczne	jej	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.		

Wśród	 wybitnych	 absolwentów,	 odnoszących	 sukcesy	 w	 Polsce	 i	 za	 granicą	 należy	
wymienić:	Zdzisławę	Donat,	 Jerzego	Artysza,	 Jadwigę	Rappé,	 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	 Policealne	 Studium	 Jazzu,	 w	 którym	 można	
kontynuować	 naukę	 po	 ukończeniu	 szkoły	 muzycznej	 II	 stopnia.	 Jest	 to	 dwuletnie	 studium	
kształcące	zawodowych	muzyków	jazzowych.	

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	 i	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	 specjalności:	 gra	 na	 lutni	 oraz	 –	 jako	 fakultatywnego	 rozszerzenia	 programu	
instrumentów	klasycznych	–	gra	na	skrzypcach	ze	specjalizacją	historyczną,	violi	da	gamba	oraz	
na	flecie	traverso.	
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6	listopada	2014	roku	została	oddana	do	użytku	dydaktyczna	część	Koncertowego	Centrum	
Edukacji	Muzycznej	Zespołu	Państwowych	Szkół	Muzycznych	im.	F.	Chopina	w	Warszawie	przy	
ul.	 Połczyńskiej	 56.	 Projekt	 ten	 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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2. INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE I KIERUNKACH KSZTAŁCENIA 
	

Zespół	Państwowych	Szkół	Muzycznych	im.	Fryderyka	Chopina	

ul.	Bednarska	11,	00-310	Warszawa	
tel.	+48	22	826	63	14	

email:	sekretariat@bednarska.art.pl	
	

Zespół	Państwowych	Szkół	Muzycznych	prowadzi	kształcenie	artystyczno-zawodowe	w	zakresie	
wymienionych	poniżej	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.	
	

DYREKTOR	ZPSM	im.	F.	Chopina	w	Warszawie	–	Katarzyna	Langer		
	
WICEDYREKTOR	ds.	organizacyjnych	i	prawnych	–	dr	Julita	Kosińska		

WICEDYREKTOR	ds.	dydaktycznych	i	programów	nauczania	–	dr	Ewa	Stachurska	
	
WICEDYREKTOR	ds.	Sekcji	Jazzu	oraz	Policealnego	Studium	Jazzu	–	Adam	Cegielski	
	
Przyjęcia	interesantów	po	uprzednim	ustaleniu	terminu	spotkania	w	sekretariacie:		
telefon:	+48	22	826	63	14,	email:	sekretariat@bednarska.art.pl	
	
	
SEKCJE	INSTRUMENTALNE	
	

Sekcja	Fortepianu,	Klawesynu	i	Organów	
Kierownik	–	Marta	Jarczewska	 	
specjalność:	 fortepian,	klawesyn,	organy	
	
Sekcja	Fortepianu	Obowiązkowego	
Kierownik	–	Emilian	Madey	
	
Sekcja	Instrumentów	Smyczkowych	
Kierownik	–	Marek	Wroński	
specjalność:	 	 	 										skrzypce,	altówka,	wiolonczela,	kontrabas	

	
Sekcja	Instrumentów	Dętych	
Kierownik	–	dr	hab.	Romuald	Gołębiowski	
specjalność:	 flet,	obój,	klarnet,	fagot,	saksofon,	trąbka,	waltornia,	

puzon,	tuba	
	
Sekcja	Perkusji,	Akordeonu,	Gitary,	Lutni	i	Harfy		
Kierownik	–	Ryszard	Bałauszko	
specjalność:	 perkusja,	akordeon,	gitara,	lutnia,	harfa	
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SEKCJA	RYTMIKI	

Kierownik	–	Katarzyna	Tomaszkiewicz	
specjalność:	 	 	 rytmika	

	
SEKCJA	WOKALNO-AKTORSKA	

Kierownik	–	prof.	Jerzy	Knetig	
specjalność:	 	 	 śpiew	solowy	

	
MIĘDZYWYDZIAŁOWA	SEKCJA	PRZEDMIOTÓW	OGÓLNOMUZYCZNYCH	

Kierownik	–	Ewelina	Sroczyńska	
	
SEKRETARIAT	SZKOŁY	

Sekretarz	Szkoły	–	Piotr	Jagóra	
	

Sekretariat	czynny	jest	codziennie	w	godz.	11.00-18.00,	tel.:	514	094	347,	22	826	63	14,	
email:	 sekretariat@bednarska.art.pl.	 Godziny	 przyjęć	 interesantów	 –	 po	 wcześniejszym	
uzgodnieniu	telefonicznym	lub	mailowym.	

	
RADA	RODZICÓW	

Walne	 Zgromadzenie	 Rodziców	 każdego	 roku	 ustala	 wysokość	 składek	 na	 rzecz	 Szkoły	
(w	roku	 szkolnym	 2020/2021	 składka	 wynosiła	 30	 zł	 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.	F.	Chopina	
ul.	Bednarska	11,	00-310	Warszawa	

	
Alior	Bank	SA	22	2490	0005	0000	4530	3645	3547	
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3. PROCEDURA REKRUTACJI  
	
Zespół	 Państwowych	 Szkół	Muzycznych	 prowadzi	 kształcenie	 artystyczno-zawodowe	w	 Sekcji	
Instrumentalnej	 i	 Sekcji	 Rytmiki	 w	 cyklu	 6-letnim	 (ewentualnie	 3	 lata	 –	 po	 ukończonym	
gimnazjum	muzycznym	 lub	 4	 lata	 –	 po	 ukończonej	 8-letniej	 podstawowej	 szkole	 muzycznej)	
oraz	w	sekcji	Wokalno-Aktorskiej	–	w	cyklu	4-letnim.	
	
WIEK	I	KWALIFIKACJE	KANDYDATÓW	

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	lat1.		

	
REJESTRACJA	

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	 uzyskanie	 szczegółowych	 informacji	 o	 przebiegu	 egzaminu	 wstępnego	
(indywidualne	 terminy	 egzaminów	 oraz	 informacja	 o	 wynikach	 rekrutacji)	 w	 sposób	
spełniający	 wymogi	 ochrony	 danych	 osobowych.	 W	 przypadku	 braku	 indywidualnego	
dostępu	 do	 Internetu	 sekretariat	 może	 pomóc	 w	 dokonaniu	 wymaganej	 rejestracji	
elektronicznej.	

	
Rejestracji	można	dokonać	w	terminie:	22	marca	–	23	kwietnia	2021	r.	

	
Rejestracja	w	późniejszym	 terminie	możliwa	 jest	 jedynie	w	uzasadnionych	przypadkach,	 za	
zgodą	Dyrektora	Szkoły.	

	
SKŁADANIE	DOKUMENTÓW	

Wszystkie	wymienione	poniżej	dokumenty	należy	dostarczyć	komisji	egzaminacyjnej	w	dniu	
egzaminu.	Dokumenty	te	powinny	zostać	złożone	w	białej	teczce	z	gumką,	z	adnotacją	w	jej	
lewym	górnym	narożniku	zawierającą	imię	i	nazwisko	kandydata	oraz	specjalność,	na	którą	
kandydat	zdaje.		
	

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	strony	Szkoły).	

2. Dwie	fotografie	opisane	na	odwrocie	(imię,	nazwisko,	data	urodzenia).	
	

3. Świadectwa	lekarskie2:	

                                                
1	 Zgodnie	 z	 Rozporządzeniem	Ministra	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	 Narodowego	 z	 dnia	 9	 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,	Dz.	U.	2019,	poz.	686).	
2	Art.	142	ustawy	–	Prawo	Oświatowe	(Dz.	U.	2018,	poz.	996	ze	zm.).	
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§ 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.	
	

W	 przypadku	 braku	 odpowiedniego	 zaświadczenia	 lekarskiego	 rodzic	 kandydata	 lub	
kandydat	 pełnoletni	 dołącza	 do	 składanych	 dokumentów	 pisemne	 oświadczenie	
wskazujące	 przyczynę	 tego	 braku.	 Kandydat,	 który	 zostanie	 przyjęty	 do	 szkoły,	 ma	
obowiązek	 złożyć	 wymagane	 zaświadczenia	 lekarskie	 do	 24	 września	 2021	 r.	
Niedotrzymanie	 wskazanego	 terminu	 jest	 równoznaczne	 z	 rezygnacją	 z	 kontynuowania	
nauki	w	szkole.	

Kandydaci	 starający	 się	 o	 przyjęcie	 do	 klasy	 innej	 niż	 pierwsza	 zobowiązani	 są	 załączyć	
kopie	świadectw	z	innej	szkoły	muzycznej	lub	zaświadczenie	o	uczęszczaniu	do	niej.	

	

EGZAMINY	WSTĘPNE	
	

Egzaminy	wstępne	odbędą	się	w	terminie	10–14	maja	2021	r.	
	
W	roku	bieżącym	wszystkich	kandydatów	obowiązuje	jedynie	egzamin	praktyczny,	który	ma	
charakter	konkursowy.	Kandydaci	są	oceniani	w	skali	od	0	do	25	punktów.	

Kandydaci	 powinni	 stawić	 się	 w	 szkole	 najpóźniej	 15	 minut	 przed	 wyznaczoną	 godziną	
egzaminu	oraz	posiadać	przy	sobie	dokument	tożsamości.	

Egzaminy	odbędą	się	w	obowiązującym	reżimie	sanitarnym.	
	
Informacja	o	zakwalifikowaniu	lub	niezakwalifikowaniu	kandydata	do	przyjęcia	do	szkoły	
dostępna	 będzie	 w	 Sekretariacie	 Szkoły	 oraz	 na	 stronie	 internetowej	 szkoły	 za	 pomocą	
otrzymanych	podczas	rejestracji	kodów	od	21	maja	2021	r.	
	
Kandydaci	 zakwalifikowani	 do	 przyjęcia	 do	 szkoły	 obowiązani	 są	 dostarczyć	 deklarację	
chęci	podjęcia	nauki	w	terminie	7	dni	od	opublikowania	list	kandydatów	(będzie	to	można	
zrobić	 w	 formie	 elektronicznej	 na	 stronie	 rekrutacji	 przy	 wykorzystaniu	 indywidualnego	
kodu	kandydata).	
	
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	2	lipca	2021	r.	
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Kandydaci	 starający	 się	 o	 przyjęcie	 do	 klasy	 innej	 niż	 pierwsza,	 którzy	 dostarczyli	 jedynie	
zaświadczenie	o	uczęszczaniu	do	szkoły	muzycznej,	obowiązani	są	dostarczyć	poświadczoną	
kopię3	świadectwa	ukończenia	tej	szkoły	do	5	lipca	2020	r.	
	
Wszyscy	 kandydaci	 mogą	 uzyskać	 informację	 na	 temat	 szczegółowych	 wyników	 swoich	
egzaminów	 wstępnych	 po	 ogłoszeniu	 list	 kandydatów	 zakwalifikowanych	 oraz	
niezakwalifikowanych.	

	 	

                                                
3	Kopie	powinny	być	poświadczone	własnoręcznym	podpisem	kandydata	pełnoletniego,	a	w	przypadku	kandydata	
niepełnoletniego	–	podpisem	jego	rodzica	lub	opiekuna	prawnego.	
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4. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW DO POSZCZEGÓLNYCH 
SEKCJI 

	
	

SEKCJE	INSTRUMENTALNE:	
	

SEKCJA	FORTEPIANU,	KLAWESYNU	I	ORGANÓW	

Klasa	Fortepianu	

Kandydat	jest	zobowiązany	wykonać	z	pamięci	następujący	program:	

§ jedną	etiudę,	
§ jeden	utwór	polifoniczny	(obowiązkowo	utwór	J.S.	Bacha),	
§ sonatę	klasyczną	–	część	I	(forma	sonatowa).	

Wykonanie	 i	 dobór	 programu	powinny	 spełniać	wymagania	 stawiane	 absolwentom	 szkół	
muzycznych	I	stopnia.		

Klasa	Klawesynu,	Klasa	Organów	

Kandydat	zdający	na	fortepianie	zobowiązany	jest	wykonać:	

§ etiudę,	
§ utwór	polifoniczny	(obowiązkowo	utwór	J.S.	Bacha),	
§ formę	klasyczną.	

	

SEKCJA	INSTRUMENTÓW	SMYCZKOWYCH	

Kandydaci	prezentują	przygotowany	program	wyłącznie	solo,	bez	akompaniamentu.	

Klasa	Skrzypiec,	Klasa	Altówki:	

§ gama,	pasaże,	dwudźwięki	(tercje,	seksty,	oktawy),	
§ etiuda	techniczna	(biegłościowa),	
§ etiuda	lub	kaprys	dwudźwiękowy,	
§ fragment	koncertu	lub	utworu	dowolnego.	

Klasa	Wiolonczeli:	

§ gama	i	pasaże,	
§ etiuda,		
§ fragment	koncertu	lub	utworu	dowolnego.	

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.	

	
SEKCJA	INSTRUMENTÓW	DĘTYCH		

Kandydaci	prezentują	przygotowany	program	wyłącznie	solo,	bez	akompaniamentu.	

1. Kandydaci	z	ukończoną	szkołą	muzyczną	I	stopnia:	
§ jedna	gama,	ćwiczenia	gamowe,	pasaże,	
§ etiuda,	
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§ dwie	 części	 –	 szybka	 i	 wolna	 –	 dowolnego	 utworu	 cyklicznego	 (koncert,	
sonata,	sonatina,	divertimento	itp.).	

2. Kandydaci,	 którzy	 zamierzają	 podjąć	 naukę	 gry	 na	 nowym	 instrumencie	 dętym,	
wykonują	przygotowany	program	na	instrumencie,	na	którym	dotychczas	uczyli	się	
grać.	

	

SEKCJA	PERKUSJI,	AKORDEONU,	GITARY,	LUTNI	I	HARFY	

Klasa	Perkusji	

Kandydaci	prezentują	przygotowany	program	wyłącznie	solo,	bez	akompaniamentu.	

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,	
prezentują	program	na	instrumencie,	na	którym	uczyli	się	grać.	

Klasa	Akordeonu	

Kandydaci	 zobowiązani	 są	 wykonać	 trzy	 utwory	 o	 zróżnicowanym	 charakterze	
i	problematyce	 technicznej.	 Wykonanie	 i	 dobór	 programu	 powinny	 spełniać	 wymagania	
stawiane	absolwentom	szkół	muzycznych	I	stopnia.		

Klasa	Gitary	

Kandydat	zobowiązany	jest	wykonać	co	najmniej	trzy	dowolne	utwory	Wykonanie	i	dobór	
programu	powinny	spełniać	wymagania	stawiane	absolwentom	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.	Wykonanie		
i	dobór	programu	powinny	spełniać	wymagania	stawiane	absolwentom	szkół	muzycznych		
I	stopnia.		

Klasa	Harfy	

Kandydat	 zobowiązany	 jest	 wykonać	 program	 obejmujący	 utwory	 z	 różnych	 epok	
o	zróżnicowanym	charakterze	technicznym.	Wykonanie	i	dobór	programu	powinny	spełniać	
wymagania	stawiane	absolwentom	szkół	muzycznych	I	stopnia.	

	
SEKCJA	RYTMIKI	

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



13 
 

Po	naszej	Sekcji	możesz	studiować	na	różnych	kierunkach,	m.in.:	Rytmika,	Teoria	muzyki,	
Kompozycja,	Dyrygentura,	Śpiew,	Reżyseria	dźwięku.	Nasi	absolwenci	już	tam	studiują!	

	
1. Egzamin	sprawdzający	predyspozycje	do	improwizacji:	
	

§ tworzenie	(głosem)	improwizowanych	następników	do	podanych	poprzedników,	
§ śpiewanie	 melodii	 ludowej	 lub	 popularnej,	 a	 następnie	 harmonizowanie	 jej	 na	

fortepianie	z	użyciem	akordów	triady,	
§ improwizacja	na	dowolny,	przygotowany	wcześniej	przez	kandydatkę/kandydata	

temat,	
§ wykonanie	z	pamięci	wybranego	 i	przygotowanego	przez	kandydatkę/kandydata	

utworu	 z	 programu	 realizowanego	 na	 zajęciach	 z	 fortepianu	 oraz	 modyfikacja	
fragmentu	 tej	 kompozycji	wg	wskazań	komisji.	Przekształceniom	może	podlegać	
np.	melodia,	rytm,	tempo,	dynamika	lub	kolorystyka	(rejestr).	

	
2. Egzamin	sprawdzający	predyspozycje	z	rytmiki:	
	

§ wyrażanie	 ruchem	 (chodzeniem,	 bieganiem,	 klaskaniem)	 pulsu	 w	 muzyce	 oraz	
sprawdzenie	 szybkości	 reakcji	 ruchowej	 na	 zmiany,	 z	 wykorzystaniem	 sygnałów	
słownych	(„hip”,	„hop”,	„stop”)	przypisanych	konkretnym	czynnościom,	

§ realizacja	krokami	lub	klaskaniem	prostych	1-taktowych	tematów	rytmicznych,	
§ nauka	 (podczas	 egzaminu)	 prostego	 układu	 ruchowego	 i	 jego	 prezentacja	

z	muzyką.	

	
SEKCJA	WOKALNO-AKTORSKA	–	specjalizacja:	śpiew	solowy	

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	 dobre	 warunki	
głosowe.	Punktowana	jest	czysta	intonacja	wykonywanych	utworów,	ogólna	muzykalność	
i	wyrazista	wymowa	oraz	uzdolnienia	aktorskie.	Pożądana	jest	dobra	aparycja	kandydata.	

	
Egzamin	praktyczny	obejmuje:	

1. Prezentację	 dwóch	 (zróżnicowanych	 pod	 względem	 charakteru)	 pieśni	 lub	 arii	
w	języku	 polskim	 (ewentualnie	 jedna	 po	 polsku,	 druga	 w	 innym	 języku)	
z	akompaniamentem	fortepianu.	

2. Recytację	dowolnie	wybranego	tekstu	(wiersz	lub	proza).	
	

UWAGA!	
Kandydat	 musi	 dostarczyć	 komplet	 nut	 akompaniamentu	 do	 wykonywanych	 utworów		
w	 formie	 papierowej	 do	 sekretariatu	 Szkoły	 do	 dnia	 23	 kwietnia	 2021	 r.	 (pełen	
akompaniament,	nie	tzw.	prymka).	
W	 dniach	 26–30	 kwietnia	 2021	 r.	 szkolni	 akompaniatorzy	 będą	 się	 kontaktować	
z	kandydatami	w	celu	ustalenia	szczegółów	interpretacji	akompaniamentu	(tempo,	tonacja	
itp.).	
W	dniu	 4	maja	 2021	 r.	 nagrania	 przygotowane	przez	 akompaniatorów	 zostaną	przesłane	
kandydatom	na	ich	adresy	e-mail	podane	w	formularzu	rejestracji	kandydata.	
Podczas	egzaminu	Szkoła	 zapewni	 sprzęt	audio	oraz	pliki	dźwiękowe	przygotowane	przez	
akompaniatorów	dla	każdego	z	kandydatów.	
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5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PROCESU REKRUTACYJNEGO 
	

1. 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	+48	22	826	63	14.	

2. Wyznaczyliśmy	Inspektora	Ochrony	Danych,	z	którym	mogą	Państwo	się	kontaktować	w	każdej	
sprawie	 związanej	 z	 ochroną	 danych	 w	 formie	 elektronicznej	 pisząc	 na	 adres:	
iod@bednarska.art.pl	 lub	 w	 formie	 tradycyjnej	 wysyłając	 korespondencję	 na	 adres	
Administratora	z	dopiskiem	Ochrona	Danych.	

3. Dane	osobowe	przetwarzamy	w	celach:	
a) przeprowadzenia	 naboru	 do	 szkoły,	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	 przepisami	 prawa	

wynikającymi	z	art.	160	Ustawy	z	dn.	14	grudnia	2016	r.	prawo	oświatowe;	
b) wewnętrznych	 celów	 administracyjnych	 Szkoły,	 w	 tym	 statystyki	 i	 raportowania	

wewnętrznego	szkoły;	
c) 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		

d) 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.	

4. Dane	osobowe	ucznia	oraz	opiekuna	 (w	przypadku	uczniów	niepełnoletnich)	przetwarzamy	na	
określonej	podstawie	prawnej,	w	zakresie:	
a) realizacji	 zadań	 wynikających	 z	 przepisów	 prawa	 –	 zgodnie	 z	 art.	 6	 ust.1	 lit.	 c)	

Rozporządzenia;	
b) zawarcia	i	wykonania	umowy	–	na	podstawie	art.	6	ust.	1	lit.	b)	Rozporządzenia;	
c) dochodzenia	 należności,	 tylko	w	 uzasadnionych	 przypadkach	 –	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	

lit.	e)	Rozporządzenia;	
d) zapewnienia	 przejrzystości	 w	 przypadkach	 wykrywania	 i	 zapobiegania	 nadużyć	 oraz	

zapewnienia	 bezpieczeństwa	 uczniów	 oraz	mienia	 szkoły	 na	 podstawie	 art.	 6	 ust.	 1	 lit.	 c)	
	i	lit.	e)	Rozporządzenia;	

e) w	 pozostałych	 przypadkach	 dane	 uczniów	 oraz	 opiekunów(	 w	 przypadku	 uczniów	
niepełnoletnich)	 przetwarzane	 są	 wyłącznie	 na	 podstawie	 wcześniej	 udzielonej	 zgody,	
zgodnie	z	art.	6	ust.	1	lit.	a)	Rozporządzenia.	

5. Dane	osobowe	możemy	przetwarzać	przez	poszczególne	okresy:	
a) 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;	

b) 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;	

c) dane	 osobowe,	 przetwarzane	 na	 podstawie	 udzielonej	 zgody,	 przetwarzane	 są	 do	
osiągnięcia	wskazanego	w	zgodzie	celu	lub	do	czasu	wycofania	udzielonej	zgody.	

6. Zbieramy	i	przetwarzamy	następujący	zakres	danych:	
W	stosunku	do	kandydatów	na	uczniów	przetwarzamy	dane	osobowe	w	następującym	zakresie:	
a) 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;	

b) dane	 dotyczące	 przebiegu	 edukacji:	 informacje	 dotyczące	 postępów	 i	 problemów	
edukacyjnych,	przyznanych	nagród	i	kar,	itp.;	

c) dane	 dotyczące	 aktywności	 i	 wyników	 ucznia	 osiągniętych	 w	 konkursach	 szkolnych	
i	międzyszkolnych	oraz	innych	wydarzeniach;	

d) wizerunek	ucznia,	zarejestrowany	przez	system	monitoringu	Szkoły.	
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W	 stosunku	 do	 rodziców	 (opiekunów	 prawnych	 w	 przypadku	 uczniów	 niepełnoletnich)	
przetwarzamy	dane	osobowe	w	następującym	zakresie:	
a) dane	 identyfikacyjne:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania	 (jeśli	 jest	 innych	 niż	 adres	

zamieszkania	ucznia),	
7. dane	 kontaktowe:	 numer	 telefonu	 i	 adres	 poczty	 elektronicznej	 (adres	 e-mail),	 adres	 do	

korespondencji.	
8. Dane	 osobowe	 możemy	 przekazywać	 tylko,	 gdy	 jest	 to	 związane	 ze	 świadczoną	 dla	

Administratora	 usługą,	 wynika	 to	 z	 przepisów	 prawa	 lub	 zadań	 realizowanych	 w	 interesie	
publicznym.	

9. Państwa	dane	osobowe	nie	będą	przekazywane	poza	Europejski	Obszar	Gospodarczy.	
10. Dane	osobowe	pozyskujemy	głównie	od	osoby,	której	dane	dotyczą	(oznacza	to,	że	od	Ciebie).	
11. Dane	osobowe	mogą	być	przetwarzane	w	sposób	zautomatyzowany,	jednakże	nie	podlegają	one	

profilowaniu,	 a	 przetwarzanie	 danych	 nie	 wywołuje	 negatywnych	 skutków	 prawnych	 lub	 nie	
wpływa	na	Państwa	w	żaden	inny	sposób.	

12. W	 związku	 z	 przetwarzaniem	 Państwa	 danych	 osobowych	 przysługują	̨ Państwu	 następujące	
prawa:	

a) dostępu	do	swoich	danych;	
b) uzyskania	kopii	danych;	
c) sprostowania	danych	(aktualizacji);	
d) usunięcia	danych	(prawo	do	bycia	zapomnianym);	
e) ograniczenia	przetwarzania;	
f) wniesienia	sprzeciwu	na	dalsze	przetwarzanie;	
g) do	wycofania	zgody;	
h) wniesienia	skargi	do	Urzędu	Nadzorczego	(Urząd	Ochrony	Danych	Osobowych).	

13. Uprawnienia,	o	których	mowa	powyżej	można	zrealizować	osobiście	składając	pisemny	wniosek,	
drogą	elektroniczną	lub	listownie	na	wskazane	poniżej	adresy:	

a) adres	e-mail:	iod@bednarska.art.pl	
b) adres	korespondencyjny:	Warszawa,	ul.	Bednarska	11	z	dopiskiem	„Ochrona	Danych”.	

	
	
 
 


