REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
1. Szkoła prowadzi rekrutację:
1) do klasy I cyklu sześcioletniego PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku
kalendarzowym kończą co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat,
na instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, trąbka, akordeon
Przyjęcie dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 lat jest możliwe
pod warunkiem dostarczenia opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
2) do klasy I cyklu czteroletniego PSM I st. dla kandydatów, którzy w danym roku
kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat,
na instrumenty: wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, tuba, akordeon
3) do klasy I PSM II st. na specjalność instrumentalistyka dla kandydatów, którzy w
danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata,
na instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka,
akordeon
4) do klasy I PSM II stopnia na specjalność wokalistyka dla kandydatów:
głosy żeńskie w wieku 15 – 23 lata,
głosy męskie w wieku 16 – 23 lata,
UWAGA!
W specjalności instrumentalistyka i wokalistyka utworzenie klasy I dla
KANDYDATÓW BEZ PRZYGOTOWANIA MUZYCZNEGO możliwe jest w
przypadku przyjęcia minimum 8 osób do klasy.
2. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej
niż pierwsza – szczegółowych informacji dotyczących liczby wolnych miejsc udziela
sekretariat Szkoły.
3. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z innej szkoły muzycznej- szczegółowych
informacji dotyczących liczby wolnych miejsc udziela sekretariat Szkoły.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata lub pełnoletni kandydat,
składają osobiście w sekretariacie WNIOSEK o przyjęcie do Szkoły w terminie
od 15 kwietnia do 30 maja. Wniosek składany jest na specjalnym druku wraz
z załącznikami.
5. Do wniosku należy dołączyć wymienione załączniki:
1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do
podjęcia nauki szkolnej, w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym
nie ukończyło 7 lat,
2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
3) w przypadku kandydata do szkoły muzycznej II st. w specjalności instrumentalistyka
w specjalizacjach instrumentów dętych – zaświadczenie lekarskie o braku

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym instrumencie
dętym wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii,
4) w przypadku kandydata do szkoły muzycznej II stopnia w specjalności wokalistyka –
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii,
5) dokumenty dotyczące wcześniejszego kształcenia muzycznego (w przypadku
kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza),
6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych (na przygotowanym przez szkołę druku).
6. Dokładne terminy badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia lub
egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia rokrocznie ustala Dyrektor Szkoły
i podaje do publicznej wiadomości.
7. Postępowania rekrutacyjne do szkoły przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez
Dyrektora Szkoły.
8. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania
przydatności lub egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub
praktycznych umiejętności.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) W przypadku kandydata niepełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
2) W przypadku kandydata pełnoletniego:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
f) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
10. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości na szkolnej tablicy informacyjnej
wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych – w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności
oraz egzaminu wstępnego. Zakwalifikowanie kandydata nie oznacza przyjęcia kandydata
do Szkoły.
11. 11 lipca 2018r. o godz. 12.00 Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości na
szkolnej tablicy informacyjnej listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
12. Po przeprowadzeniu rekrutacji do klasy wyższej niż pierwsza Dyrektor Szkoły podejmuje
decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły.
13. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć kandydata na inny instrument lub specjalność niż
wskazany we wniosku uwzględniając propozycje komisji, predyspozycje i poziom
umiejętności kandydata oraz wyniki badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

14. Komisja Rekrutacyjna może przyjąć kandydata do klasy wyższej niż wskazana we
wniosku uwzględniając propozycje komisji, umiejętności kandydata oraz wyniki badania
przydatności lub egzaminu wstępnego.
15. Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych, nie załączyli do wniosku
wymaganych dokumentów lub nie stawili się w wyznaczonym terminie odpowiednio na
badanie przydatności, egzamin wstępny lub kwalifikacyjny (bez względu na przyczynę),
nie kwalifikują się do nauki w Szkole w danym roku szkolnym.
16. Kandydaci, którzy w danym roku szkolnym zostali zakwalifikowani do nauki w Szkole
i nie zostali przyjęci z braku miejsc, mogą ubiegać się o przyjęcie do Szkoły w roku
następnym, przystępując ponownie do egzaminu wstępnego lub badania przydatności.

