
ROK SZKOLNY 2020/2021 
 

SZKOŁA MUZYCZNA II STOPNIA 
  

WOKALISTYKA cykl 4–LETNI 

 
Wydział wokalny został utworzony w 2008 r. w Szkole Muzycznej II stopnia, jako kontynuacja 

wspaniałych tradycji śpiewu operowego, zapoczątkowanego w Sosnowcu przed laty, przez 

słynnych na całym świecie tenorów, braci  Jana i Władysława Kiepurów. 

 

Nauka w specjalności wokalistyka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem dyplomu  

i tytułu zawodowego muzyka wokalisty, dzięki czemu absolwent może podjąć pracę w zakresie 

solowego i zespołowego wykonawstwa wokalnego w chórach i teatrach muzycznych.                             

Może również przystąpić do egzaminów wstępnych w wyższych uczelniach muzycznych 

(wymagane jest posiadanie świadectwa maturalnego uzyskanego w szkole ogólnokształcącej),                

aby zdobyć w przyszłości tytuł magistra sztuki.  

Nasi absolwenci studiują w akademiach muzycznych i są laureatami prestiżowych 

konkursów wokalnych w kraju i za granicą, gdzie zdobywają czołowe lokaty i wyróżnienia.                                                                  

Szkoła dba o wszechstronną indywidualną edukację uczniów, a także  rozwija umiejętność pracy 

zespołowej. 

 

ORGANIZACJA  ZAJĘĆ 
 

Szkole obowiązuje sześciodniowy tydzień pracy. Lekcje - wyłącznie muzyczne - odbywają się                    

w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku. Niektóre z zajęć mogą odbywać się 

również w soboty. 

 

Zajęcia indywidualne: 
� przedmiot główny - śpiew – w kl. I-III  2 razy w tygodniu po 45 min,  

w kl. IV -  3 razy po 45 min.; 
� fortepian dla wokalistów – w I i IV kl. 1 raz w tygodniu po 45 min.,                                                             

w II i III kl. 2 razy w tygodniu po 45 min.; 
� praca z akompaniatorem  

 
 
 
 



 
Zajęcia grupowe - ogólnomuzyczne: 

dykcja i recytacja, elementy gry aktorskiej, ruch sceniczny, czytanie nut głosem, kształcenie słuchu, 
zasady muzyki z elementami edycji nut, harmonia, historia muzyki, formy muzyczne. 

 

Zajęcia grupowe - zespołowe:  
zespół wokalny lub chór. 

 
KONSULTACJE 

 

Szkoła prowadzi dla kandydatów bezpłatne konsultacje sprawdzające predyspozycje do nauki 
śpiewu. Można wziąć udział także w zajęciach praktycznych i otrzymać informacje dotyczące 
ustnego sprawdzianu z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, który jest obowiązkową 
częścią egzaminu wstępnego. W celu skorzystania z konsultacji należy skontaktować się                           
z sekretariatem Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu. 
 

                                                                                                                        
WYMAGANIA WSTĘPNE 

 
 

� wiek kandydata od 15 do 23 roku życia; 
� zakończony proces mutacji; 
� zaświadczeniem lekarza foniatry potwierdzające zdrowy aparat głosowy; 
� zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia kandydata do szkoły muzycznej II st., 

stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki; 
� przyjemna barwa głosu, odpowiedni wolumen i skala rokująca rozwój; 
� dobry słuch muzyczny, poczucie rytmu, wrażliwość artystyczna. 

EGZAMIN WSTĘPNY 

Egzamin wstępny w specjalności wokalistyka obejmuje: 

 

 



Część praktyczną: 

� wykonanie dwóch  utworów wokalnych, w tym jeden w języku polskim. 
UWAGA !!! Można skorzystać z akompaniamentu fortepianowego.  

W tym celu należy do WNIOSKU o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia dołączyć 
nuty dla pianisty-akompaniatora; 

� sprawdzian skali głosu; 
� recytację z pamięci przygotowanego wiersza lub prozy. 

 
Część ustną z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej 
 
 
Konieczne jest przystąpienie do obu części egzaminu. Egzamin ma charakter 
konkursowy, zostają przyjęte osoby z najwyższą punktacją. 

 

TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO 
 

Egzamin wstępny dla kandydatów do Szkoły Muzycznej II stopnia w specjalności wokalistyka 

odbędzie się w czerwcu  2020 r. (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną 
konkretne daty będą podane w późniejszy terminie) o godz. 13:00 – część praktyczna – 
śpiew, sprawdzian skali głosu i recytacja –  sala nr 49, a następnie część ustna  
z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej – sala nr 50. 
 

EGZAMIN KWALIFIKACYJNY DO KLASY WYŻSZEJ 

 

Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły 

artystycznej do klasy wyższej niż I lub na semestr wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia 

ucznia z jednej szkoły artystycznej do innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie 

do szkoły artystycznej w trakcie roku szkolnego obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć 

edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej 

kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, na etapie umożliwiającym przyjęcie 

odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się 

ubiega, lub na semestr, o przyjęcie na który kandydat albo uczeń się ubiega. W przypadku gdy 

kandydat realizował naukę w szkole muzycznej II stopnia jest on  zobligowany do dołączenia do 

WNIOSKU o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia kserokopii świadectw nauki w szkole 

muzycznej II stopnia z poprzednich lat oraz odpisu ocen  z wszystkich przedmiotów  

z I półrocza bieżącego roku. Szkoła umożliwia przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli  

pozwala na to organizacja pracy.  

Egzamin kwalifikacyjny do klasy wyższej w specjalności wokalistyka obejmuje: 

 



Część praktyczną:  

Wykonanie programu wokalnego z akompaniamentem fortepianowym, którego zakres 

odpowiada zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodzie muzyk,                          

specjalność wokalistyka, na etapie umożliwiającym przyjęcie kandydata albo ucznia do klasy,                   

o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega.  

Można skorzystać z akompaniamentu fortepianowego. W tym celu należy do WNIOSKU  

o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II stopnia dołączyć nuty dla pianisty akompaniatora. 

 

Część ustną z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej: 

 Obejmującą wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych artystycznych w zakresie 

odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa 

artystycznego, na etapie umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy,  

o przyjęcie do której kandydat albo uczeń się ubiega. Egzamin przeprowadzony jest w formie 

ustnej. 

 

TERMIN EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO DO KLASY WYŻSZEJ 

 

Egzamin kwalifikacyjny do klasy wyższej w specjalności wokalistyka odbędzie się w czerwcu 
2020 r. (ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną konkretne daty będą podane w 
późniejszy terminie) o godz. 13:00 – część praktyczna ze śpiewu – sala nr 49, a następnie 
część ustna  z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej – sala nr 50. 
 

 

 

SKŁADANIE WNIOSKÓW 

 
 
 



Dla kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego oraz kwalifikacyjnego do klasy 

wyższej w specjalności wokalistyka termin składania wniosku wraz z zaświadczeniem lekarza 
foniatry oraz zaświadczeniem lekarza o stanie zdrowia kandydata do SM II st.,                             
upływa z dniem 1 czerwca 2020r. Powyższą dokumentację prosimy kierować na adres  

e-mail: sekretariat@zsmsosnowiec.pl 
 
 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły zostanie podana do 

publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu wstępnego na 

stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych  w Sosnowcu w zakładce REKRUTACJA oraz 

na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostanie podana do publicznej wiadomości 

do dnia 5 sierpnia 2020r. na stronie internetowej Zespołu Szkół Muzycznych  

w Sosnowcu w zakładce REKRUTACJA oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń.  

Uczeń przyjęty do szkoły muzycznej na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupełnia różnice 

programowe z zajęć edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących 

poszczególne zajęcia edukacyjne. 

 

 

 

 

 


