REGULAMIN
rekrutacji uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. we Wschowie
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych, zarządza się co następuje:
§1
O przyjęcie do :
1) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może
ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym ma ukończone 6 lat oraz
nie więcej niż 10 lat,
2) klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może
ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat
oraz nie więcej niż 16 lat
§2
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wschowie prowadzi nieodpłatnie dla
kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o warunkach
rekrutacji, warunkach nauki w szkole i programie kształcenia. Informacje dotyczące
rekrutacji, w tym terminy składania podań o przyjęcie do szkoły oraz dotyczące
badania przydatności, szkoła zamieszcza na swojej stronie internetowej, na plakatach
oraz innych drukach informacyjnych w ramach corocznej akcji rekrutacyjnej.
2. Szkoła może prowadzić:
1/ okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych,
akcji otwartej szkoły, koncertów połączonych z informacją o warunkach nauki
w szkole,
2/ wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie
określanie możliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku
kształcenia.
§3
1. Kandydaci albo rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do Szkoły składają podanie – kwestionariusz od dnia 1 marca do dnia
poprzedzającego wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności.
§4

1. Kwalifikacja kandydatów do szkół muzycznych I stopnia odbywa się na podstawie
badania przydatności.
§5
1. Badania przydatności kandydatów przeprowadza się do szkół muzycznych I stopnia
w okresie od dnia 4 maja do zakończenia zajęć lekcyjnych.
2. Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
3. Szkoła podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym
miejscu w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej termin przeprowadzenia
badania przydatności co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
4. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności równe
i właściwe warunki przeprowadzenia badania przydatności.
§6
1. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej badania przydatności wchodzą
nauczyciele danej szkoły.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
2) ustalenia zakresu badania przydatności
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania
przydatności
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły w terminie do 5.08 roku szkolnego w którym przeprowadzane jest
postępowanie rekrutacyjne.
3. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie ocen badania
przydatności oraz możliwości organizacyjnych szkoły (finansowych i kadrowych)
§7
1. Badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia polega na
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym
instrumencie.
2. Kryteria oceny: poczucie rytmu, poczucie tonalne, pamięć muzyczną, warunki
głosowe. Kandydat wykonuje przygotowaną przez siebie piosenkę. Komisja ocenia
również przydatność do gry na wybranym instrumencie.
3. Komisja dokonuje oceny badania przydatności kandydata wg obowiązującej skali
ocen od 0 do 25 punktów.
SKALA OCEN

0 – 10 punktów
11 – 12 punktów
13 – 15 punktów
16 – 20 punktów
21 – 24 punktów
24 – 25 punktów

stopień niedostateczny
stopień dopuszczający
stopień dostateczny
stopień dobry
stopień bardzo dobry
stopień celujący
§8

1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza
a także w przypadku przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej albo w przypadku
złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego
przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
2. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom
umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy do której kandydat ma być
przyjęty.
3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez
szkołę możliwości przyjęcia kandydata.
§9
1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły, do klasy wyższej niż
pierwsza wyznaczony przez dyrektora szkoły termin przeprowadzenia egzaminu
kwalifikacyjnego powinien przypadać w terminie przeprowadzania badania
przydatności.
.
2. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły do innej, lub w
przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego termin
przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30
dni od daty złożenia wniosku.
§ 10
1. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny
wchodzą nauczyciele szkoły.
2. Do szczegółowych zadań komisji kwalifikacyjnej należy:
1) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz
poinformowanie go o warunkach przeprowadzania oraz o tematycznym zakresie
egzaminu kwalifikacyjnego,

2) sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego
zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności
kandydata,
3) przekazanie protokołu dyrektorowi.
§ 11
1. Dyrektor szkoły na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności
kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do danej klasy.
§ 12
1. Różnice programowe w zakresie zajęć edukacyjnych wynikające z okoliczności
o których mowa w § 9 ust 1 uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne.
§ 13
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły, minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić zgodę na
ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego limity wiekowe
określone w § 1 Regulaminu.
§ 14
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 831).

Wschowa, 01.03.2017 r.

