


Procedura Organizacyjna 
Egzaminów  

•  Niniejsza prezentacja została 

przygotowana dla udzielenia 

podstawowych informacji dotyczących 

organizacji sesji egzaminacyjnej.  



Oficjalne Ośrodki 
Egzaminacyjne rockschool® 

•  Zgłoszenie sesji jest prostą procedurą, jeśli placówka jest 
zweryfikowana przez rockschool.  

•  Minimalna liczba kandydatów wymaganych, by zagwarantować 
termin egzaminów, to 20 osób.  

•  Można wybrać dowolną datę/y na sesję, uprzedzając 
przedstawiciela rockschool co najmniej 2 miesiące przed 
zaplanowanym czasem.  

•  Najlepiej wybierać miesiące, które są poza typowymi okresami 
egzaminacyjnymi (np. styczeń, kwiecień/maj lub wrzesień). Dzięki 
temu można zagwarantować egzaminatora.  



Zgłoszenie 
•  Ośrodki chcące zgłosić egzaminy powinny powiadomić przedstawiciela 

rockschool Adriana Mroza oraz wysłać zgłoszenie (adrian.mroz@rockschool.pl). 
Adrian Mróz jest odpowiedzialny za działalność rockschool na terenie Polski.  

•  Można dokonać zgłoszenia na trzy sposoby: (1) można drogą e-maliową wysłać  
wszystkie zgłoszenia na egzaminy wraz z danymi o kandydatach, (2) można 
wysłać faksem z wszystkimi danymi na +44 845 460 1960 lub +48 61 223 82 87, 
z zaznaczeniem ATTN: Adrian Mróz, albo (3) wysłać pocztą na adres: 
Konserwatorium Muzyczne, pokój 309, (Zamek Cesarski) ul. Św. Marcin 80/82,  
61-809 Poznań, z zaznaczeniem: rockschool. 

•  Jeśli chcesz skorzystać z formularzy zgłoszeniowych dla nauczycieli, można je 
znaleźć w publikacjach przedmiotowych lub można ich pobrać ze strony 
rockschool. (UK i PL).  



Niezbędne Dane  
•  Rockschool potrzebuje danych osobowych i zestawu innych 

informacji dotyczących każdego kandydata aby zorganizować 
egzamin.  

•  Imię i Nazwisko (tak, jak ma się ukazać na dyplomie) 

•  Data urodzenia  

•  Instrument (Gitara, Bas, Perkusja, Piano, Klawisze (BBK), 
Wokal). 

•  Rodzaj Egzaminu (Grade lub Performance Certificate) 

•  Opłata 



Opłaty   
•  Informacje o opłatach egzaminacyjnych można uzyskać na stronie 

rockschool. Ceny podawane są w Euro (€) z VAT. Obowiązujące ceny 

są w walucie Euro. Ceny podane w PLN mogą ulec zmianie i posiadają 

charakter orientacyjny. Można płacić w obu walutach.  

•  Oficjalne Ośrodki nie muszą uiszczać opłaty wraz z zgłoszeniem, ale 

powinny być uregulowane przed rozpoczęciem egzaminów.  

•  Rockschool może wystawić fakturę.  

•  Opłaty mogą być uiszczone gotówką lub przelewem na konto 

Konserwatorium Muzycznego. Numer Rachunku: PL42 1540 1056 2105 
8313 2319 0001, BIC/SWIFT: EBOSPLPW.  



Ośrodek Egzaminów 
•  W celu funkcjonowania jako ośrodek egzaminacyjny rockschool, należy zobowiązać się do 

udostępniania obiektu na potrzeby egzaminów.  

•  Rockschool posiada wymagania sprzętowe, które należy spełnić, żeby operować jako 
oficjalny ośrodek/centrum egzaminacyjne.  

•  Ośrodki będą musiały udostępnić poczekalnie,  w pełni wyposażoną salę egzaminacyjną 
dla wszystkich instrumentów, a także salę przygotowawczą dla wszystkich kandydatów, 
szczególnie tych, którzy maja do przygotowania utwór klauzurowy. Potrzebny jest także 
odtwarzacz oraz stół i krzesło dla egzaminatora – będzie to jego stanowisko 
egzaminacyjne.  

•  Pracownicy ośrodka powinni być obecni podczas egzaminów, a jeden z pracowników 
powinien być dostępny, aby przeprowadzać kandydatów do sali egzaminacyjna, jeśli 
powstanie potrzeba.  

•  Ośrodki powinny być przygotowane na zaakceptowanie kandydatów od nauczycieli, którzy 
niekoniecznie pracują w tym samym ośrodku.  



Zgłoszenie Nauczycielskie 
•  Jeśli jesteś nauczycielem i chcesz zgłosić swoich 

uczniów na egzaminy, odnotuj proszę, gdzie leży 

najbliższy oficjalny ośrodek egzaminacyjny rockschool.  

•  Jeśli lokalny ośrodek egzaminacyjny akceptuje 

zewnętrznych kandydatów, to można złożyć zgłoszenie 

normalną procedurą: poprzez e-mail, faks lub pocztą do 

Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu. 



Po Egzaminie 

 

•  Rockschool przetwarza  wszystkie wyniki 
egzaminacyjne w ciągu dwóch tygodni od 
czasy, kiedy egzaminator wraca z trasy 
krajowej.  

•  Ośrodki i nauczyciele otrzymują arkusze 
kandydatów drogą pocztową.  



WWW  
•  Rockschool uruchomił system rejestracji na egzamin 

na stronie internetowej.  

•  Ośrodki i nauczyciele będą mogli zgłosić się na 
egzamin na stronie internetowej 
(www.rockschool.co.uk) oraz uiścić opłatę 
korzystając z karty debetowej lub kredytowej.  

•  Ośrodki i nauczyciele mogą śledzić zgłoszenie w 
sieci a także sprawdzić tam wyniki.  



Informacja   
•   Siedzibą przedstawicielstwa rockschool w Polsce jest 

Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu, ul. Św. Marcin 
80/82 (pokój 309),  61-809 Poznań, tel. +48 535 322 
909, faks: +48 48 61 223 82 87, Email: 
adrian.mroz@rockschool.pl  

•  Siedzibą rady rockschool jest: Evergreen House, 2-4 
King Street, Twickenham. Middlesex TW1 3RZ United 
Kingdom, tel: +44 845 460 4747, faks: +44 845 460 
1960, Email: exams@rockschool.co.uk 



  
Opłaty 2012 

•  Debiut:  €50.00 (225,00 PLN)    

•  Poziom 1:  €55.00 (250,00 PLN)   

•  Poziom 2:  €60.00 (270,00 PLN)    

•  Poziom 3:  €65.00 (290.00 PLN)    

•  Poziom 4:  €71.00 (320,00 PLN)      

•  Poziom 5:  €78.00 (350,00 PLN)      

•  Poziom 6:  €84.00 (375,00 PLN)     

•  Poziom 7:  €91.00 (410,00 PLN)     

•  Poziom 8:  €98.00 (440,00 PLN)     


