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JEGO MARZENIA!
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JUŻ DZISIAJ!

Termin upływa 31 maja 2020 r.



Szkoła Muzyczna w Domosławicach powstała w 2012 
roku, jako pierwsza tego typu placówka w powiecie 
brzeskim. W historycznym, pierwszym naborze, do 
szkoły zgłosiło się 440 chętnych, zdało 397, a osta-
tecznie 296 zostało przyjętych na pierwszy rok.

Uczniowie mają okazję koncertować w najatrakcyj-
niejszych miejscach małopolski, takich jak Europejskie 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusła-
wicach czy średniowieczny zamek w Dębnie. Efekty 
pedagogiczne, osiągane w Szkole Muzycznej w Do-
mosławicach, znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie 
w owocach artystycznych. Te zaś każdorazowo spoty-
kają się z aprobatą i podziwem profesjonalnych środo-
wisk artystycznych.

Uczniowie mają również okazję uczestniczyć w licz-
nych wymianach i projektach międzynarodowych (m.in.: 
Włochy, Ukraina, Słowacja, Finlandia).

O naszej szkole

Kształcenie odbywa się w Domosławicach
oraz następujących fi liach:

Tęgoborzy, Gromniku, Porąbce Uszewskiej,
Paleśnicy, Dobrocieszu, Milówce, Gnojniku

i Wojniczu. Kształcenie jest bezpłatne.

Szkoła uczy gry na 18 instrumentach, w tym na:
fl ecie, oboju, klarnecie, saksofonie, akordeonie,
organach, trąbce, puzonie, perkusji, fortepianie,

skrzypcach, altówce, wiolonczeli i gitarze.
Prowadzi również zajęcia wokalne oraz taneczne.

Nauczycielami są wybitni muzycy i pedagodzy
z licznymi dokonaniami artystycznymi i naukowymi.

Jak złożyć podanie?

1. Wejdź na stronę www.domoslawice.pl
2. Pobierz i wypełnij wniosek
3. Wskanuj go i prześlij na adres mailowy

zsdomoslawice@domoslaiwce.pl

lub

1. Wejdź na stronę www.domoslawice.pl
2. Otwórz elektroniczny formularz wnio-

sku
3. Wypełnij elektroniczny wniosek

Przyjęcia do szkoły dokonuje się po pomyślnym przej-
ściu rozmowy kwalifi kacyjnej. Zakres rozmowy:
• Badanie pamięci muzycznej
• Zaprezentowanie przygotowanej piosenki
• Powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków
• Powtarzanie schematów rytmicznych

Szkoła prowadzi kształcenie w dwóch cyklach:
4-ro letnim oraz 6-cio letnim.
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