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Załącznik nr 4 do Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 

Regulamin Rekrutacji Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz 

przechodzenie z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686). 

§ 1. 

1. Szkoła prowadzi rekrutację na cykl sześcioletni i na cykl czteroletni. 

2. Warunki przyjęcia na poszczególne cykle kształcenia: 

a. do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym 

roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat, 

b. do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się kandydat, który w danym 

roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. 

3. Kandydat zobowiązany jest do złożenia następującej dokumentacji: 

a. Wniosek o przyjęcie do szkoły 

b. Kwestionariusz osobowy zawierający dane kandydata i rodziców lub prawnych 

opiekunów, oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów 

c. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry. W przypadku ubiegania 

się o przyjęcie na instrument dęty, na zaświadczeniu powinna znaleźć się informacja 

o braku przeciwwskazań do gry na instrumencie dętym. Za przeciwwskazania do gry 

na instrumentach dętych uważa się m.in. poważne wady ortodontyczne, astmę, 

poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne 

d. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej - tylko w przypadku dziecka, które 

w danym roku kalendarzowym nie ukończy 6 lat. 

e. Na życzenie rodzica – inne dokumenty wymienione w art. 20t, ust.2 ustawy o systemie 

oświaty. 

§ 2. 

1. Kwalifikacja do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności do kształcenia 

muzycznego. Datę badania przydatności do kształcenia muzycznego ustala dyrektor szkoły, 

podając ją do publicznej wiadomości (plakaty informacyjne, strona internetowa szkoły) nie 

później niż 30 dni przed wyznaczonym terminem. Badanie przydatności odbywa się 

najpóźniej do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który 

przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

2. Podstawą przyjęcia do szkoły jest wynik badania przydatności do kształcenia muzycznego. 

3. Do badania przydatności do kształcenia muzycznego dopuszczeni są kandydaci, którzy 

złożą komplet dokumentów wskazanych w § 1, pkt. 3. 

4. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje 

spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej 

przewodniczącego. 
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5. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów, a także liczbą specjalizacji, 

przewodniczący komisji może powołać spośród jej członków zespoły kwalifikacyjne liczące 

co najmniej 3 osoby. 

§ 3. 

1. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych 

i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie muzycznym. 

2. Określa się treść pytań sprawdzających dla kandydatów w zakresie: 

a. Słuch muzyczny: 

 Zaśpiewanie przygotowanej piosenki lub fragmentu piosenki 

 Powtórzenie głosem zagranych dźwięków (3 przykłady) 

 Rozpoznanie trybu: dur - moll / wesoły - smutny (3 przykłady) 

b. Pamięć muzyczna: 

 Powtórzenie głosem zagranej melodii (2 przykłady) 

c. Poczucie rytmu 

 Odtworzenie wyklaskanego schematu rytmicznego (3 przykłady) 

d. Predyspozycje psychofizyczne 

 Krótka rozmowa z kandydatem na temat jego zainteresowań 

 Ogląd ucznia pod względem predyspozycji do gry na wybranym instrumencie 

3. Badane zakresy przydatności oceniane są w skali punktowej (0-25 punktów). Ostateczna 

ocena kandydata stanowi sumę punktów z badania słuchu muzycznego, poczucia rytmu 

i predyspozycji psychofizycznych. Maksymalna ilość punktów z badania przydatności może 

wynieść 100 punktów. 

4. Minimalna ilość punktów kwalifikująca kandydata do kształcenia muzycznego wynosi 60 

punktów. 

5. Kandydat, który uzyskał co najmniej minimalną ilość punktów kwalifikującą do kształcenia 

muzycznego może zostać przyjęty do szkoły na pierwszy wnioskowany instrument lub na 

instrument alternatywny wpisany we wniosku. 

6. W uzasadnionych przypadkach komisja kwalifikacyjno-rekrutacyjna wskazuje inny 

instrument niż wnioskowany przez rodzica / opiekuna. 

7. W przypadku zakwalifikowania ucznia na instrument dęty kandydat ma obowiązek 

uzupełnić wniosek o zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na 

instrumencie dętym do ostatniego dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć edukacyjnych. 

§ 4. 

1. W celu przeprowadzenia badania przydatności do kształcenia muzycznego dyrektor szkoły 

powołuję komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej skład oraz przewodniczącego. 

2. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę 

kandydatów oraz uzyskaną przez nich punktację. Protokół przechowywany jest przez okres 

pełnego cyklu kształcenia. 

3. Na podstawie protokołu z badania przydatności przewodniczący komisji sporządza listę 

kandydatów zakwalifikowanych do podjęcia nauki w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia 

w Pruchniku. 
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§ 5 

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły muzycznej podejmuje dyrektor szkoły, na podstawie oceny 

punktowej z badania przydatności. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci 

z najwyższą ilością uzyskanych punktów w ramach posiadanych miejsc na poszczególne 

instrumenty. 

2. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do 5 sierpnia 

roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie 

rekrutacyjne.  

3. Uczniowie, którzy uzyskali minimalną ilość punktów kwalifikujących do kształcenia 

muzycznego a nie zostali przyjęci z powodu braku miejsc - zostają umieszczeni na liście 

rezerwowej. 

§ 6 

1. Kandydat do szkoły może ubiegać się o zakwalifikowanie do klasy wyższej niż pierwsza, po 

zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z gry na instrumencie i uzyskaniu oceny pozytywnej 

z ustnego sprawdzianu w zakresie przedmiotów obowiązujących na danym etapie 

kształcenia - stosownie do wymagań klasy, do której kandydat chce być przyjęty. 

2. Kandydat ubiegający się o przeniesienie z innej szkoły muzycznej I stopnia w ramach 

rekrutacji na następny rok szkolny - może zostać przyjęty do odpowiedniej klasy (wyższej 

niż pierwsza), po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego z gry na instrumencie i uzyskaniu oceny 

pozytywnej z ustnego sprawdzianu w zakresie kształcenia słuchu. 

3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego z instrumentu i sprawdzianu ustnego 

z pozostałych przedmiotów - Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję 

kwalifikacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.  

4. Datę przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego i sprawdzianu ustnego wyznacza 

Dyrektor Szkoły w okresie od 1 maja do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych. 

5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza protokół zawierający ocenę 

predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata wg punktacji od 1 do 25. 

6. Z przebiegu sprawdzianu ustnego sporządza się protokół uwzględniający treść pytań 

i ocenę kandydata wg punktacji od 1 do 25 z poszczególnych przedmiotów. 

7. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor Szkoły na 

podstawie ustalonej przez komisję oceny predyspozycji i poziomu umiejętności 

odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 

§ 7 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły 

muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia w czasie trwania roku szkolnego 

w trybie określonym w §6 ust. 2. 

2. Kandydat oprócz dokumentów wymienionych § 1. ust. 3 zobowiązany jest dostarczyć 

potwierdzoną kopię arkusza ocen z poprzedniej szkoły. 

3. Termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydata wymienionego w § 7 

ust. 1 wyznacza Dyrektor Szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 

4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, 

są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów. 
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5. W razie stwierdzenia braków w wiadomościach z określonych przedmiotów - wynikających 

z różnic programowych występujących pomiędzy szkołami - uczeń zobowiązany jest 

uzupełnić je na warunkach ustalonych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia 

edukacyjne. 

§ 7 

1. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności informację 

o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia. 

2. Szkoła prowadzi : 

a. okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, 

kursów, akcji otwartej szkoły 

b. wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa 

możliwości i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia. 

§ 8 

Od decyzji Dyrektora o przyjęciach do szkoły rodzicom i opiekunom prawnym przysługuje prawo do 

odwołania w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji. 

 


