REGULAMIN REKRUTACJI
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W JAROCINIE

Na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686)
- Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jarocinie

§1
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego jest
ukończone 6 lat i nie przekroczenie 8 lat.
2. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego jest
ukończenie 8 lat i nie przekroczenie 16 roku życia.
§2
1. Kandydat składają „Ankietę kandydata” w sekretariacie szkoły w terminie od 1 marca do 6 maja
danego roku (lub w terminie późniejszym ustalonym w danym roku szkolnym).
2. Kandydat do szkoły zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.
§3
1. Kwalifikacja kandydata odbywa się na podstawie badania przydatności.
2. Badanie przydatności kandydata przeprowadza się w terminie ustalonym przez Dyrektora szkoły
(w miesiącu maju).

§4
1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli
komisję rekrutacyjną, wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów
przyjęć zawartych w statucie szkoły
- przeprowadzenie badania przydatności.
3. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół badania przydatności,
obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności
oraz uzyskane przez nich oceny.
4. Na podstawie ocen komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy uzyskali wynik
kwalifikujący do przyjęcia do szkoły oraz przekazuje listę dyrektorowi szkoły.
5. Protokół badania przydatności jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w danej
szkole.
6. Dyrektor szkoły na podstawie wyniku kwalifikującego podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata
do szkoły.
§5
1. Badanie przydatności kandydatów odbywa się w następujący sposób:
- cykl sześcioletni – zajęcia grupowe rytmiczne
- cykl czteroletni – rozmowa kwalifikacyjna przed komisją i obejmuje sprawdzenie uzdolnień
muzycznych:
I. Głos (piosenka, powtarzanie dźwięków, powtarzanie melodii)
II. Słuch (porównywanie melodii, porównywanie dźwięków, określenie ilości dźwięków)
III. Rytm (wystukiwanie rytmów) IV Warunki fizyczne i predyspozycje do nauki gry na określonym
instrumencie.
2. Po sprawdzeniu przydatności komisja może zaproponować instrument, do którego kandydat
przejawia największe predyspozycje.

§6
1. Oceny badania przydatności ustala komisja, oceniając każde z wymienionych wyżej uzdolnień
osobno.
2. O przyjęciu kandydata decyduje średnia otrzymana ze wszystkich ocenianych uzdolnień oraz liczba
miejsc na poszczególnych instrumentach w danym roku szkolnym, ze szczególnym uwzględnieniem
instrumentów deficytowych.
3. Oceny stanowi skala punktowa od 1 do 25 punktów.
4. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczowychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych.
§7
1. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor w oparciu o wyniki prac komisji.
2. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w danej szkole.
§8
1. Wszelkie odwołania, skargi i zapytania związane z przeprowadzeniem rekrutacji rozpatruje Dyrektor
szkoły.

Jarocin, dnia 27.08.2014 r.
Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27.08.2014 r.

