Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
Płock, dnia 8 kwietnia 2009 r.
WED 0057/2 /09
Pani
Elżbieta Podwójci - Wiechecka
Radna Miasta Płocka

dotyczy: interpelacji BRM.0057/1098/09 w sprawie powstania Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej.
W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną podczas obrad XXXV Sesji Rady Miasta Płocka
w dniu 31.03.2009 roku w sprawie powstania Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Płocku
uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 29 grudnia 2004 roku
w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych (Dz.U.z 2005 r. Nr 6 poz. 42)
funkcjonują następujące typy szkół artystycznych (muzycznych) publicznych i niepublicznych:
- realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne:
1) ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia – szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia,
dające podstawy wykształcenia muzycznego oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej,
2) ogólnokształcące szkoły muzyczne II stopnia - szkoły o sześcioletnim cyklu kształcenia,
dające wykształcenie w zawodzie muzyk oraz wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i
liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego,
– realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne:
1) szkoły muzyczne I stopnia - szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w
zależności od wieku ucznia, dające podstawy wykształcenia muzycznego
2) szkoły muzyczne II stopnia - szkoły o sześcioletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia w
zależności od specjalności kształcenia, dające wykształcenie w zawodzie muzyk.
1 września 2005 roku mając na względzie poprawę warunków edukacji muzycznej dzieci
młodszych Miasto Płock powołało uchwałą Nr 694/XXXI/05 Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I
Stopnia. Obecnie w szkole uczy się 115 uczniów. Dzieci kończące I etap kształcenia ogólnego i
muzycznego mają zapewnioną możliwość kontynuowania edukacji muzycznej w naszym mieście w
Państwowej Szkole Muzycznej II Stopnia im. Karola Szymanowskiego przy jednoczesnej
możliwości dokonania wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia ogólnego.
Powołanie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia umożliwiającej uzyskanie
oprócz wykształcenia w zawodzie muzyk, wykształcenia ogólnego w zakresie gimnazjum i liceum
ogólnokształcącego wiązałoby się z koniecznością dokonania naboru do klasy pierwszej po zdaniu
egzaminu wstępnego przed komisją rekrutacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły oraz z
zabezpieczeniem odpowiednich warunków lokalowych. Obecnie w klasie VI Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I Stopnia jest 16 uczniów. Na dzień dzisiejszy nie jest znana liczba uczniów,
którzy przystąpią do egzaminu wstępnego i zostaną zakwalifikowani do Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej II Stopnia. W procesie nauczania dzieci z różnych powodów ubywa, wybierają jednak
inny zawód w życiu. Trudne jest podjęcie decyzji przez dzieci już w tym wieku lub ich rodziców co
do wyboru zawodu na całe życie. Aby stworzyć odpowiednie warunki dla naboru do OSM II
Stopnia, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Płocka w ubiegłym roku szkolnym wyraził zgodę na
przeprowadzenie naboru do dwóch klas pierwszych OSM I Stopnia, które obecnie będą już klasami
drugimi. Nabór do klas pierwszych OSM I Stopnia na rok szkolny 2009/2010 trwa. Nie znane są

jeszcze wyniki, czy uda się ponownie uruchomić dwie pierwsze klasy.
Należy również zwrócić uwagę, że dla realizacji zadań statutowych szkoły artystyczne
powinny posiadać odpowiednie pomieszczenia niezbędne do realizacji funkcji dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. Obecnie w budynku przy ul. Kolegialnej 23 ma swoją siedzibę:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Karola Szymanowskiego, dla której organem
prowadzącym jest Minister Kultury oraz Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I Stopnia, dla której
organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Płocka.
2 kwietnia 2009 roku odbyło się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej spotkanie, w
którym uczestniczyli Radni Miasta Płocka, przedstawiciele rady rodziców, dyrektor Wydziału
Edukacji, dyrekcja i nauczyciele rady pedagogicznej szkoły muzycznej. Wszyscy obecni na
spotkaniu zgodzili się, że powołanie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia wymaga
przemyślenia, czy uda się zapewnić ciągłość edukacyjną. Decyzja w tym temacie powinna leżeć po
stronie specjalistów - dyrektora szkoły i rady pedagogicznej.
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