REGULAMIN REKRUTACJI DO POWIATOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
WE WRZEŚNI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych z dnia 9 kwietnia 2019 r (Dz.U.2019 poz.686)
Statut Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni.
Powiatowa Szkoła Muzyczna I stopnia we Wrześni prowadzi rekrutację dzieci i młodzieży
w specjalnościach: fortepian, skrzypce, gitara klasyczna, akordeon, flet poprzeczny, klarnet, saksofon,
trąbka, perkusja klasyczna.
1. Warunki ubiegania się o przyjęcie do Szkoły:
a. do klasy I cyklu 6-letniego, dziecięcego może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
b. do klasy I cyklu 4-letniego, młodzieżowego może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Szkoły, organ sprawujący
nadzór pedagogiczny nad Szkołą może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby przekraczającej limit
wiekowy wyznaczony dla kandydatów na uczniów szkoły muzycznej I stopnia.
2. Wymagane dokumenty:
a. wypełniony przez Rodziców/Opiekunów kandydata kwestionariusz (do pobrania ze strony
Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia we Wrześni: www.psmwrz.pl),
b. zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań kandydata do kształcenia
muzycznego na instrumencie w szkole muzycznej (druk do pobrania j.w.),
c. zaświadczenie dla dziecka 6-letniego wystawione przez przedszkole, do którego uczęszcza
lub poradnię psychologiczno-pedagogiczną o gotowości do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
3. Tryb powoływania komisji rekrutacyjnej:
Dyrektor PSM I st we Wrześni powołuje komisję rekrutacyjną w celu przeprowadzenia sprawdzenia
predyspozycji kandydatów do kształcenia muzycznego w Powiatowej Szkole Muzycznej I stopnia
we Wrześni. W skład komisji wchodzi 3 członków z przewodniczącym.
4. Termin składania dokumentacji i termin przeprowadzenia badania:
Dyrektor PSM I st we Wrześni wyznacza termin składania dokumentów drogą elektroniczną
lub osobiście w siedzibie szkoły do dnia 29 maja 2020 r.
Termin przeprowadzenia testów kompetencji muzycznych dla kandydatów wyznacza się
na dzień 2 i 3 czerwca 2020 r. od godz. 14.00 w siedzibie Powiatowej Szkoły Muzycznej I st,

ul. Wojska Polskiego 1 we Wrześni, sala konferencyjna.
5. Przebieg postępowania stwierdzającego predyspozycje kandydata do nauki:
a. ocena opanowania przez kandydata zadań testowych opublikowanych do pobrania ze strony
www.psmwrz.pl/Rekrutacja 2020/2021
b. rozpoznawanie słuchowe dźwięków wysokich, niskich granych na instrumencie,
c. rozpoznawanie słuchowe różnic i podobieństw melodii oraz rytmów na podstawie opracowanych
zadań testowych dla kandydatów podanych w p.5 a.
6. Przyjęcie kandydata do klasy II Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia w na rok szkolny
2020/2021:
a. przyjęcie kandydata do klasy II mogą ubiegać się osoby, które opanowały umiejętność gry
na instrumencie oraz wiedzę teoretyczną i praktyczną z przedmiotów kształcenie słuchu i rytmika
w zakresie przewidzianym podstawą programową dla klasy I publicznej szkoły muzycznej
I stopnia,
b. kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy II składa dokumentację w terminie wyznaczonym
jak w p. 2,
c. po otrzymaniu kwestionariusza zgłoszenia, szkoła informuje kandydata o treści i zakresie
umiejętności podlegającej ocenie przez komisję rekrutacyjną,
d. termin egzaminu dla kandydata do klasy II PSM I st określa p.4.
7. Ocena kandydatów i termin ogłoszenia listy zakwalifikowanych do kształcenia kandydatów:
a. z przebiegu przeprowadzonego badania prowadzona jest dokumentacja z liczbą punktów
przyznanych każdemu kandydatowi przez członków komisji rekrutacyjnej,
b. kandydat zostaje pozytywnie zakwalifikowany przez komisję rekrutacyjną jeżeli uzyskał
minimum 60% maksymalnej liczby punktów,
c. PSM I st we Wrześni ogłasza i podaje do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do kształcenia kandydatów oraz listę osób rezerwowych, które
przekroczyły wymagany próg minimum punktów i mogą ubiegać się o przyjęcie do szkoły
w wypadku rezygnacji z nauki osoby przyjętej do szkoły z najwyższą punktacją,
d. w przypadku równorzędnych wyników w punktacji kandydatów, komisja rekrutacyjna przyznaje
pierwszeństwo przyjęcia dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji życiowej lub posiadającego
już znaczące osiągnięcia na polu artystycznym,
e. z przebiegu postepowania rekrutacyjnego komisja sporządza protokół,
f. ogłoszenie wyników badania rekrutacyjnego nastąpi w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia
testu rekrutacyjnego,
g. jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca
sierpnia 2020 roku. Postępowanie uzupełniające odbywa się według powyższych przepisów
regulaminu.

8. Zasady ogłoszenia wyników badania rekrutacyjnego:
Dyrekcja PSM I st we Wrześni podaje w siedzibie szkoły do publicznej listę kandydatów wskazując
osoby przyjęte do szkoły w pierwszej kolejności oraz osoby znajdujące się na liście rezerwowej.
Jeżeli kandydat przyjęty do szkoły nie zgłosi się na zajęcia w przeciągu 7 dni od daty rozpoczęcia
roku szkolnego, wówczas dyrektor szkoły uznaje to za rezygnację ucznia ze szkoły i powołuje na to
miejsce osobę z listy rezerwowej.
9. Tryb odwołania:
a. w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia listy przyjętych kandydatów Rodzic/Opiekun może
wystąpić z wnioskiem do przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy
przyjęcia kandydata do szkoły,
b. uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły komisja rekrutacyjna sporządza w ciągu 5 dni od czasu
złożenia powyższego wniosku. Uzasadnienie zawiera liczbę uzyskanych podczas przesłuchania
kandydata punktów oraz uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły,
c. o przydziale do klasy instrumentu decyduje dyrektor szkoły na podstawie sugestii kandydata
zawartych we wniosku, protokołu komisji rekrutacyjnej oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

