
Regulamin Kursu Przygotowawczego dla kandydatów do klasy pierwszej 

Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Chełmie. 

§ 1 

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Muzycznego w Chełmie oraz PSM I i II st. w Chełmie, 
Towarzystwo Muzyczne w Chełmie we współpracy z PSM I i II st. w Chełmie organizuje zajęcia 
ruchowo – umuzykalniające dla kandydatów na uczniów pierwszej klasy Szkoły. 

§ 2 

Wnioski o przyjęcie dziecka do uczestnictwa w Kursie Przygotowawczym składa rodzic lub 
opiekun prawny dziecka w terminie od 27 stycznia 2020 roku.  

§ 3 

Udział kandydata do Szkoły w Kursie Przygotowawczym jest płatny - 200 zł.  

Opłaty można dokonać w sekretariacie PSM I i II st. w Chełmie bądź na konto Towarzystwa 
Muzycznego w Chełmie nr konta: 45 1600 1462 1882 8592 5000 0001 z dopiskiem kurs 
przygotowawczy. 

§ 4 

Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Kurs Przygotowawczy decyduje kolejność złożenia 
Wniosków. 

§ 5 

Wnioski należy składać osobiście w sekretariacie PSM I i II st. w Chełmie ul. Hrubieszowska 
102 lub elektronicznie na adres: psm.chelm@vp.pl  

§ 6 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ustalonych przez Szkołę grupach 10 – 15 osobowych. 
Zajęcia trwają 60 minut. Terminy zajęć w roku 2020: 04.04, 18.04, 25.04, 30.04, 09.05, 16.05. 
Soboty godzina 10:00, czwartek 30.04. godzina 17:00 

§ 7 

Na zajęciach dzieci ćwiczą zagadnienia i zadania, z którymi spotkają się na egzaminach 
wstępnych do szkoły muzycznej I stopnia. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci, 
ale również zaznajomienie ich i oswojenie z różnego typu zadaniami słuchowo-ruchowymi,             
a w szczególności nauka właściwego rozumienia poleceń nauczyciela. Daje to dzieciom 
większy komfort psychiczny i minimalizuje stres związany z egzaminem, co w rezultacie 
korzystnie wpływa na lepsze wyniki kandydata.                                                                                                                                                                                             
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Na kursie dzieci poszerzają również swój repertuar piosenek, które mogą wykorzystać                           
w czasie prezentacji na egzaminie. W trakcie kursu, po indywidualnym przesłuchaniu dziecka, 
rodzice mogą otrzymać od nauczyciela prowadzącego informację na temat poziomu 
przygotowania dziecka do egzaminu. 

§ 8 

Osoba zgłaszająca dziecko zobowiązuje się do zaopatrzenia uczestnika w wymagany przez 
prowadzącego nauczyciela strój do ćwiczeń, baletki i pomoce dydaktyczne zalecone przez 
pedagoga prowadzącego zajęcia Kursu Przygotowawczego. 

§ 9 

Zgłaszający zobowiązuje się do regularnego uczestnictwa dziecka na zajęciach. 

§ 10 

Dziecko, które nie uczestniczyło w zajęciach bez usprawiedliwienia, będzie skreślone z listy 
kursantów a na jego miejsce zostanie przyjęte dziecko, które nie dostało się na Kurs 
Przygotowawczy w wyniku braku miejsc. 

§ 11 

W zajęciach mogą brać udział dzieci od 6 do 16 roku życia, licząc rok kalendarzowy, w którym 
dziecko osiąga swój wiek. 

§ 12 

W ramach Kursu Przygotowawczego prowadzone jest również poradnictwo dla kandydatów, 
obejmujące w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie 
kształcenia w PSM I i II st. w Chełmie. 

§ 13 

Uczestnictwo w Kursie Przygotowawczym nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do 
Szkoły. 

§ 14 

Kandydaci oraz opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, Regulaminów 
oraz norm zachowania i postępowania przyjętych jako obowiązujące w Szkole. 
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