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 Społeczna Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  im. Władysława  
Szpilmana  w  Łodzi  jest wpisana  do  rejestru  szkół  artystycznych  przez  
Ministra  Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  pod nr  549/10/2010  w 
dn.23.08. 2010 r., uprawnienia szkoły publicznej nr DSA-WOP.IS-802/4/11 
DEK/35800/2011 /IS)  . 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością Szkoły jest 
Minister  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego. 
 

Szkoła realizuje  ramowy  plan  nauczania, obowiązującym obecnie w  
szkołach  muzycznych  I  stopnia  w  kraju,  poszerzony  o  programy  
autorskie.  Szkoła  oferuje  dodatkowe  godziny  zajęć  oraz  moŜliwość  
podjęcia  nauki  równolegle  na  dwóch  instrumentach.  Szkoła realizuje  
zajęcia  w  dwóch  cyklach :  cykl  6-letni  dla  dzieci  młodszych  oraz  cykl  
4-letni  dla  młodzieŜy  starszej. 
Przy  szkole  działa  „Szkoła  Talentów”  dla  dzieci  4 – 5  letnich. 
 

Społeczna  Szkoła  Muzyczna  I  stopnia  im. Władysława Szpilmana            
w  Łodzi  zapewnia : 
 

*  indywidualną opiekę nad uczniem,  
*  wspaniałą, Ŝyczliwą atmosferę w szkole,  
*  wykwalifikowaną  kadrę pedagogiczną,  
*  organizowanie  imprez:  popisów,  koncertów,  prezentujących 
    zdolności  i  osiągnięcia  uczniów 
*  organizowanie  i  uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach 
    i  konkursach,  
*  organizowanie  i  uczestniczenie w seminariach  z  udziałem  wybitnych 
    pedagogów   i  artystów  z  kraju  i  zagranicy,  
*  prowadzenie  róŜnorodnych  form  zajęć  pozalekcyjnych,  rozwijanie 
    indywidualnych  zainteresowań  uczniów 
*  współpracę  z instytucjami  i  stowarzyszeniami  wspierającymi statutową  
    działalność  szkoły,  organizowanie   wspólnych   imprez.  
 
 
 
 
 



Szkoła  prowadzi  bogat ą  działalno ść  koncertow ą: 
 
 
Koncerty  szkolne  w pierwszym  roku  działalności  szkoły  2010–2011 : 
 
10.10.2010 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
22.10.2010 r. - koncert  w  Przedszkolu  Miejskim  nr 55  
07.11.2010 r -  koncert  ul. Wodna  34 
06.12.2010 r. - koncert  w Międzynarodowej Szkole Innowacji Edukacyjnej 
13  i  14.12.  -  zorganizowanie  Konkursu  dla wszystkich  przedszkoli 
2010 r.             i  szkół  w Łodzi 
16.12. 2010 r - koncert  „Świąteczny”  w  gmachu  szkoły 
17.12.2010 r. - udział  w  TVP 3  w  programie  red. Leszka  Bonara:  

          „Twoje    popołudnie” 
22.12.2010 r. - nagranie  w  Radio  Łódź.  
12.02.2011 r. - Przesłuchania  Makroregionalne  w  Warszawie 
20.02.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
20.03.2011 r. - koncert w Filharmonii Łódzkiej z cyklu „Spotkania z Nutką” 
31.03.2011 r. -  Konkurs  Kameralistyki  Dziecięcej   
08.04.2011 r. -  wspólny  koncert  ze  studentami  AM  w  Łodzi  -  
                         zorganizowany  w gmachu  Akademii  Muzycznej  w  Łodzi 
19.04.2011 r. -  koncert  w  SP nr 11  w  Łodzi 
05.06.2011 r. -  koncert  z  okazji  „Dnia Rodziny” w  Arturówku. 
 
Szkoła  preferuje  bezstresowy  system  nauczania,  który  ma  ogromny  
wpływ  na  emocjonalny  i  intelektualny  rozwój  dziecka.  Kontakt  z  
muzyką  (gra  na  instrumencie,  zajęcia  rytmiczno - wokalne,  kształcenie  
słuchu,  audycje  muzyczne)  juŜ  od  wieku  przedszkolnego  pozwalają  na  
wczesne  odkrywanie  talentów  (np. słuchu  absolutnego),  działalność  
koncertowa  zaś  pozwala  na  pokonanie  tremy,  oraz  szeroko  pojęte  
uwraŜliwienie  na  piękno  i  umuzykalnienie   dzieci. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koncerty  szkolne  w drugim  roku  działalności  szkoły  2011–2012 : 
 
24.11.2011 r. Koncert : „Dzieci – Patronowi  szkoły”. 
02.12.2011 r. Koncert:  „Muzyka  ratuje  Ŝycie”  z  okazji  100-lecia 

urodzin  Patrona  naszej  szkoły  Władysława Szpilmana. 
Koncert  odbył  się  w  sali  Lustrzanej  Muzeum  Miasta   
Łodzi  przy  ul. Ogrodowej 15  (Pałac  Poznańskich). 

16.12.2011 r. Koncert  Świąteczny  dla  naszych  uczniów  i  ich  rodzin. 
11.01.2012r. Konkurs :  Władysław  Szpilman  „Pianista”. 
24.01.2012 r. Nagranie  płyty  w  Radio-Łódź. 
18.02.2012 r. Udział  w  koncercie  pt. ”Karnawalia” w  Manufakturze. 
15.03.2012 r. Udział  w  Konkursie  „Łódzkie  Skrzydła” -  Przegląd   

Piosenki  o  Łodzi. 
16.03.2012 r. Konkurs  Kameralistyki  Dziecięcej.  Nagrody  przyznało 

jury.  Publiczność  przyznała  :  Nagrodę  Publiczności.   
22.03.2012 r. Koncert  w  Szkole  Międzynarodowej  w  Łodzi  przy   

ul. Tuszyńskiej. 
28.03.2012 r. Koncert  w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej  przy 

Szkole  Europejskiej 
25.05.2012 r. Koncert  z  okazji  „Dnia  Matki”.   
04.06.2011 r. Koncert  z  okazji  „Dnia  Dziecka”  w  Stacji  Nowa  Gdynia. 

Po  koncercie  dzieci  korzystały  z  hal  sportowych  ośrodka. 
23.06.2012 r. Koncert  „Noc  Sobótkowa”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy  na  naszą  stronę  internetową :  www.muzyczna-
szpilman.pl 




