www.choszczno.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna
16.11.2010.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie

Adres

ul. Mur Południowy 7

73 - 200 Choszczno

tel./fax
95 766 70 15

www.

www.psmchoszczno.pl

e-mail:

pschoszczno@op.pl

Dyrektor
Włodzimierz Kubacki
https://www.xxx.choszczno.pl

Kreator PDF

Utworzono 25 September, 2021, 22:56

www.choszczno.pl

Oferta
Państwowa Szkoła Muzyczna w Choszcznie powstała we wrześniu 1990 r. na bazie Społecznego
Ogniska Muzycznego. Była wówczas filią Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 2 w Gorzowie Wlkp. W
1992 roku usamodzielniła się. Od 2000 roku patronem szkoły jest Ignacy Jan Paderewski wybitny
pianista, kompozytor i polityk. Minęło 15 lat od momentu, kiedy w budynku przy ulicy Bohaterów
Warszawy 19 próg przekroczyli pierwsi uczniowie samodzielnej już Państwowej Szkoły Muzycznej I
stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Choszcznie. Było ich wówczas 31. Dziś pod okiem wysoko
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w szkole kształci się 90 uczniów w następujących klasach
instrumentalnych: fortepian, skrzypce, akordeon, flet, trąbka, klarnet, saksofon, gitara i instrumenty
perkusyjne. Przy szkole działa wiele zespołów są to: zespół kameralny, zespół wokalny, chór szkolny,
zespół instrumentów dętych, zespół skrzypcowy, zespół akordeonowy, zespół perkusyjny, duety
fortepianowe. Większość uczniów kształci się w klasie fortepianu. Fakt ten przyczynił się do
zorganizowania w Choszcznie Międzyregionalnego Festiwalu Fortepianowego &bdquo;Gramy na 4
ręce&rdquo;, który wpisał się na stałe w kalendarz imprez cyklicznych miasta i regionu.
Szkoła organizuje cykl koncertów umuzykalniających dla klas I &ndash; III oraz klas
&bdquo;0&rdquo; szkół podstawowych i przedszkoli. Dwa razy w roku organizowane są koncerty
wszystkich klas instrumentalnych. Organizujemy również wiele koncertów okazjonalnych i
charytatywnych. Uczniowie biorą udział w konkursach, warsztatach i festiwalach o zasięgu regionalnym,
międzyregionalnym, a także ogólnopolskim. Oprócz cyklicznych Festiwali Fortepianowych &bdquo;Gramy
na 4 ręce&rdquo;, i Konkursu pt. &bdquo;Ignacy Jan Paderewski &ndash; artysta i polityk, które
odbywają się co 2 lata, organizujemy Międzyszkolny Konkurs Fortepianowy Choszczno &ndash; Stargard
&ndash; Goleniów &ndash; Nowogard, &bdquo;Dni otwarte szkoły&rdquo; i &bdquo;Dni patrona
szkoły&rdquo;.

Przy szkole muzycznej działają również:

Młodzieżowe Studium Muzyczne (powstało w 1993 roku) daje młodzieży możliwość edukacji
muzycznej w dowolnym toku kształcenia. Najchętniej uczniowie uczą się gry na keyboardzie i gitarze, ale
także na fortepianie, skrzypcach, flecie, saksofonie i perkusji.

Klasa &bdquo;O&rdquo; &ndash; kurs umuzykalniający (powstała w 1994 roku). Zadaniem klasy
&bdquo;O&rdquo; jest rozbudzenie zainteresowań wśród 5 i 6 latków oraz przygotowanie ich do
egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej I stopnia. Dzieci uczęszczają na zajęcia rytmiczne, a także
poznają podstawy gry na fortepianie i innych instrumentach.

Młodzieżowe Studium Plastyczne (powstało w 1994 roku) Jego zadaniem jest poszerzeniem wiedzy
i umiejętności plastycznych w zakresie studiów rysunkowych, studiów malarskich, technik graficznych,
rzeźby, liternictwa, zajęć plenerowych, historii sztuki. Studium przegotowuje również do egzaminów
wstępnych do szkół o profilu plastycznym.
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