
Drodzy rodzice!                              

W tym trudnym dla wszystkich czasie, stanęliście 

Państwo przed wyborem szkoły dla waszego dziecka. 

Jest to trudne, ponieważ nie macie Państwo 

możliwości zapoznania się z  pełną ofertą  szkół, 

odwołane są  wszystkie spotkania z uczniami,                      

Dni Otwarte, koncerty, przedstawienia i inne formy 

prezentacji szkół.                                                                                                                             

Dlatego pozwoliliśmy sobie tą drogą przesłać państwu kilka informacji dotyczących kształcenia                              

w  jedynej   publicznej Szkole Muzycznej w regionie. 

Oferujemy bezpłatną naukę w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. ( lekcje ogólnokształcące i 

muzyczne) lub w Szkole Muzycznej I st. ( lekcje muzyczne- szkoła popołudniowa) 

Prezentację naszej szkoły zaczniemy od ukazania korzyści płynących z kształcenia muzycznego                       

oraz aktywności muzycznej, o  których  od wielu lat mówią różne  badania prezentowane przez 

specjalistów zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży. 

Badania wskazują, że profesjonalna aktywność  

muzyczna:  

 Wspiera rozwój inteligencji- 

regularna gra na instrumencie 

wpływa na koordynację obu półkul 

mózgowych, co bardzo korzystnie 

wpływa na rozwój intelektualny, 

wydajność  mózgu, motywację do 

nauki, sprzyja osiąganiu lepszych wyników w innych przedmiotach np. matematyce, 

pozytywnie wpływa na rozwój języka,osiągnięcie gotowości do czytania 

 Wzmacnia koncentrację   uwagi, usprawnia zapamiętywanie i zdolność  uczenia się 

 Wspiera rozwój  emocjonalny  i społeczny, edukacja muzyczna minimalizuje poziom 

zachowań agresywnych, aktywne obcowanie z muzyką, sprawia, że dzieci są                        

np.  bardziej empatyczne, zdyscyplinowane.  

 Kształtuje dodatnie cechy  charakteru i woli, wyrabia cierpliwość, wytrwałość, 

odwagę, odporność na trud i zmęczenie, które przydadzą się w dorosłym życiu 

 Wspiera całościowy rozwój, dzieci uczą się między innymi  płynnego i elastycznego 

ruchu, poprawia się postawa ciała, wzmacnia układ nerwowy, oddechowy i serce 

 Działa terapeutycznie, rozładowuje napięcie emocjonalne, niepokoje i lęki u dzieci,  

 Kształtuje wrażliwość na piękno, rozwija wyobraźnię, uczy 

samodzielności myślenia. 

Okazuje się, iż wielu znanych na całym świecie naukowców,                                                                                           

lekarzy,   matematyków   czy inżynierów                                                                                    

kształciło się   w szkołach muzycznych                                                                                                                                                                        



lub uczyło  gry na instrumencie                                                                                                                                                                      

w innej formie kształcenia. 

Inne zalety nauki w naszej szkole: 

 Mało liczne klasy, co umożliwia nauczycielom indywidualne podejście do każdego ucznia, 

dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,  

 Indywidualny, systematyczny  kontakt z nauczycielem instrumentu, każdy uczeń realizuje 

indywidualne zajęcia z instrumentu pod okiem „mistrza”, który dopasowuje realizowany 

materiał  do indywidualnych predyspozycji danego  ucznia, nauczyciel ten towarzyszy 

uczniowi, wspiera go. Indywidualny kontakt sprzyja nawiązaniu bliskich relacji, które są 

bardzo ważne w rozwoju dziecka. 

 Rozwój pasji.  Okazuje się, że  posiadanie i rozwój zainteresowań, pasji, hobby jest 

wymieniany przez wielu specjalistów jako jeden z głównych  czynników chroniących dzieci                   

i młodzież przed niebezpieczeństwami współczesnego świata np. uzależnieniami, przemocą, 

samobójstwami. 

 Wysoki poziom nauczania. Od wielu lat nasi uczniowie biorą udział  w różnych konkursach 

muzycznych, ogólnokształcących, sportowych,  nasza szkoła zajmuje zawsze czołowe miejsca, 

jeśli chodzi o zdawalność egzaminów zewnętrznych np. egzamin ósmoklasisty czy dawny 

gimnazjalny. 

 Imprezy szkolne i pozaszkolne, uczniowie uczestniczą w różnych projektach szkolnych                           

( np. Dni Sportu, Dzień Promocji Zdrowia, wyjazdy na narty, kiermasze zdrowej żywności)  

oraz pozaszkolnych ( np. wycieczki, wyjścia do kina, teatru, udział w różnych projektach 

miejskich, koncertach, warsztatach). 

 Sala koncertowa, zapewne powstanie nowoczesnej sali koncertowej, sali gimnastycznej 

jeszcze bardziej uatrakcyjni edukację w naszej placówce. 

Dzieci to nasz największy skarb, najważniejsza inwestycja życiowa. Wychowując swoje pociechy 

zapewne dbacie Państwo o to, by zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo i dobry start w dorosłe życie. 

Aby to osiągnąć  bardzo ważna jest dobra edukacja już od najwcześniejszych lat. 

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z bogatą ofertą naszej szkoły.                                                                                 

Mamy pewność, że każdy uczeń odniesie konkretne korzyści z edukacji muzycznej, bez względu na to, 

jaki zawód będzie wykonywał  w przyszłości. Dajcie Państwo waszym dzieciom szansę korzystania                      

z dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie muzyki.                                                                                                                                           

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą  na stronie internetowej naszej szkoły   

www.zsmuz.tarnow.pl   na facebooku   lub pod numerem tel. 14 6210408  Rekrutacja przedłużona. 

Oglądnijcie wraz ze swoimi dziećmi  Bajkę o…. szkole muzycznej , która w ciekawej formie  mówi o 

naszej szkole. 

https://www.facebook.com/2266079533606182/videos/278766166591336/ 

Życzymy dużo zdrowia, spokoju i optymizmu w tych trudnych czasach i zapraszamy do Szkoły 

Muzycznej . 

                                                      Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie 
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