Regulamin Rekrutacji
do Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
kwietnia 2019r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
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Art. 142 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r, - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996,
1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019r. poz. 534)
Regulamin Rekrutacji do szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim określa formy,
zakres, tematykę badania przydatności oraz egzaminów kwalifikacyjnych, a także sposób
informowania kandydatów o przyjęciu do Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim.

§1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Szkoła Muzyczna I stopnia w Głogowie Małopolskim przyjmuje uczniów do klas
pierwszych I stopnia cyklu sześcioletniego i czteroletniego pod warunkiem:
1) spełnienia następujących wymagań:
a) w wypadku kandydata do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać
się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo
6 lat, oraz nie więcej niż 10 lat
b) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej
6 lat, kandydaci lub ich rodzice (prawni opiekunowie) powinni dołączyć opinię
poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka
do podjęcia nauki szkolnej
c) w wypadku kandydata do klasy pierwszej cyklu czteroletniego może ubiegać się
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz
nie więcej niż 16
2) zgłoszenie dziecka przez formularz online dostępny na stronie internetowej Szkoły
Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim zgodnie z punktem 1§2 niniejszego
Regulaminu
3) pozytywnego wyniku badania przydatności
2. Termin badania przydatności ustalony jest przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w
Głogowie Małopolskim i podawany jest do wiadomości kandydatów w sekretariacie lub
na stronie internetowej szkoły w ostatnim dniu składania podań.
3. Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Małopolskim prowadzi dla kandydatów
poradnictwo, obejmujące w szczególności:
1) informacje o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia

2) okresową działalność konsultacyjną przede wszystkim w formie zajęć praktycznych
(lekcji przygotowawczych) oraz akcji otwartej szkoły
§2
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
1. Kwestionariusz osobowy o przyjęcie dziecka do sześcioletniego lub czteroletniego
trybu nauczania w Szkole Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim w imieniu
kandydata składają rodzice lub opiekunowie prawni w wyznaczonym przez Dyrektora
terminie
2. Do kwestionariusza należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej
3. Na żądanie Komisji Rekrutacyjnej do podania należy dołączyć opinię z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
4. Szkoła może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii poradni
(pedagoga lub psychologa), lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych
5. Kandydaci, którzy w latach poprzednich nie zostali przyjęci do Szkoły z braku miejsc,
podlegają takiej samej procedurze kwalifikacyjnej jak kandydaci ubiegający się o
przyjęcie do Szkoły po raz pierwszy.
§3
SZKOLNA KOMISJA REKRUTACYJNO – KWALIFIKACYJNA
1. Akcję rekrutacyjna przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
2. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powoływana jest (wraz ze swoim
przewodniczącym) przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
3. W składzie komisji znajdują się nauczyciele Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie
Małopolskim
4. Przewodniczący Komisji może powołać spośród członków Komisji zespoły
kwalifikacyjne, liczące co najmniej 3 osoby
5. Obserwatorami prac Komisji mogą być przedstawiciele Centrum Edukacji Artystycznej
i nauczyciele innych szkół muzycznych
6. Komisja określa sposób i zakres badania przydatności kandydatów oraz dokonuje oceny
kandydatów
7. Komisja sporządza w trakcie badań:
1) protokoły indywidualne dla każdego kandydata
2) protokół zbiorczy zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i listę
kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie
Małopolskim

§4
KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW DO SZKOŁY

1. Szkoła Muzyczna I st. w Głogowie Małopolskim przyjmuje kandydatów do klasy
pierwszej w ramach limitu miejsc na poszczególne instrumenty
2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci którzy:
1) spełnili wszystkie warunki niniejszego regulaminu
2) zostali zakwalifikowani to jest: otrzymali w wyniku przeprowadzonego badania
przydatności co najmniej 18 spośród 25 możliwych do uzyskania punktów
3) limit miejsc na instrument podany w kwestionariuszu osobowym składanym przez
kandydata pozwala na jego przyjęcie
4) w przypadku braku miejsc na dany instrument, kandydatowi zakwalifikowanemu
proponowany jest inny instrument
§5
TEMATYKA BADAŃ PRZYDATNOŚCI

1. Badania przydatności obejmują sprawdzenie:
1) uzdolnień muzycznych (poprzez badanie: słuchu muzycznego, poczucia rytmu,
pamięci muzycznej)
2) sprawności fizyczno – manualnej
3) predyspozycji do nauki gry na danym instrumencie
4) dojrzałości szkolnej
2. Szczegółowy zakres badań oraz sposób ich przeprowadzania ustala Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna
3. Szczegółowy zakres badań oraz sposób ich przeprowadzania podany jest do
wiadomości na stronie internetowej Szkoły
4. Komisja dokonuje oceny poszczególnych części badań przydatności każdego kandydata
5. Ocenę końcową z badania przydatności kandydata ustala się na podstawie liczby
uzyskanych punktów z poszczególnych zadań. Maksymalna ilość punktów wynosi 25
6. Badania przydatności – ze względu na obowiązujący Szkołę limit miejsc – mają
charakter konkursowy

§6
EGZAMINY KWALIFIKACYJNE

1. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest dla kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do Szkoły na rok kształcenia wyższy niż I oraz w przypadku przechodzenia
ucznia z innej placówki artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do Szkoły w
trakcie roku szkolnego
2. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych
artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej
kształcenia, na etapie umożliwiającym przyjęcie kandydata albo ucznia na rok
kształcenia, o który się ubiega
3. Egzamin kwalifikacyjny z instrumentu ma charakter praktyczny, a z przedmiotów
ogólno-muzycznych formę pisemną, ustną lub mieszaną
4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w terminie przeprowadzania badania
przydatności
5. Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego z innej placówki artystycznej w
trakcie roku szkolnego przeprowadza się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku w
sprawie przyjęcia kandydata do Szkoły
6. Termin egzaminu, o którym mowa w punkcie 5 § 6 wyznacza Dyrektor Szkoły
Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
7. Egzamin przeprowadza Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana przez
Dyrektora Szkoły
8. Dyrektor Szkoły Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim na podstawie oceny
predyspozycji, poziomu wiedzy i umiejętności kandydata albo ucznia zawartej
w
protokole sporządzonym prze z Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną podejmuje
decyzję o przyjęciu kandydata albo ucznia do danej klasy, na dany semestr lub rok
kształcenia – po przedłożeniu przez kandydata albo ucznia świadectwa
potwierdzającego ukończenie lub uzyskanie promocji do klasy programowo niższej w
stosunku do klasy, o przyjęcie do której się ubiega

§7
TERMINY KWALIFIKOWANIA I INFORMOWANIA O WYNIKACH

1. Podstawą zakwalifikowania kandydata jest uzyskanie podczas badania przydatności,
sumy co najmniej 18 punktów spośród punktacji cząstkowej za poszczególne zadania
oraz spełnienie wszystkich wymagań formalnych niniejszego regulaminu
2. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i
nieprzyjętych do Szkoły ogłasza (poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń) Szkolna
Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna w ciągu 7 dni od przeprowadzonych badań
przydatności lub egzaminów kwalifikacyjnych
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Protokoły indywidualne i protokół zbiorczy sporządzane przez Komisję Rekrutacyjno
– Kwalifikacyjną przechowywane są w archiwum przez pełny cykl kształcenia
obowiązujący w szkole
2. Od decyzji o przyjęciu kandydata przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły
Muzycznej I st. w Głogowie Małopolskim
3. Odwołanie przysługuje także od decyzji dotyczącej przydziału instrumentu
4. Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy złożyć w sekretariacie Szkoły Muzycznej I st.
w Głogowie Małopolskim w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów
przyjętych do Szkoły. Po podanym terminie, decyzje Komisji nie podlegają odwołaniu.

