
Regulamin przyjmowania uczniów  

do PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GÓRSKU 

 

Regulamin został opracowany na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 1943). 

2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 

roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i 

placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 686). 

3. Statutu Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku. 

 

1. Realizując statutowe cele i zadania Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Górsku 

przeprowadza co roku rekrutację kandydatów do klas pierwszych. 

2. Szkoła przeprowadza rekrutację: 

1) do klasy I 6-letniego cyklu nauczania PSM I stopnia w Górsku dla kandydatów, 

którzy ukończyli 6 lat i nie przekroczyli 10 roku życia; 

2) do klasy I 4-letniego cyklu nauczania PSM I stopnia w Górsku dla kandydatów, 

którzy ukończyli 8 lat i nie przekroczyli 16 roku życia; 

3. W wyjątkowych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyjęcie do szkoły osób 

powyżej 16 roku życia. 

4. W przypadku 6-letniego cyklu kształcenia, dla dziecka, które w danym roku 

kalendarzowym nie ukończyło 6 lat do podania należy dołączyć opinię Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole. 

5. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają kwestionariusz 

osobowy oraz zaświadczenie lekarskie (lekarza specjalisty) stwierdzające brak 

przeciwwskazań do nauki w wybranej specjalności do dnia 14 czerwca 2018 r.  

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne. 

6. Szkoła proponuje uczniom naukę na następujących instrumentach: fortepian, akordeon, 

skrzypce, gitara klasyczna, klarnet, flet poprzeczny, kontrabas, saksofon, altówka, 

wiolonczela, trąbka, perkusja. 

7. Poza indywidualnymi lekcjami gry na instrumencie głównym i dodatkowym uczniowie 

realizują, w ramach zajęć grupowych, następujące przedmioty ogólnomuzyczne: 

kształcenie słuchu, rytmikę, audycje muzyczne, chór/orkiestra/zespół. 

8. Kwalifikacje kandydatów odbywają się na podstawie badania przydatności do 

kształcenia muzycznego. 

9. Datę badania przydatności kandydatów ustala Dyrektor. 



10. W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor szkoły powołuje komisję 

rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

11. Za przygotowanie badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest 

przewodniczący komisji rekrutacyjnej. 

12. Badanie przydatności kandydatów obejmuje: 

1) sprawdzenie uzdolnień muzycznych; 

2) sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 

13. Po każdej części badania przydatność komisja wpisuje do indywidualnego protokołu 

uzyskaną przez kandydata ocenę. 

14. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen 

cząstkowych. 

15. Komisja rekrutacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25. 

16. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę 

kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych oraz uzyskaną przez nich 

ocenę. 

17. Kandydat zostaje zakwalifikowany do klasy I jeżeli w wyniku przeprowadzonego 

badania przydatności uzyskał średnią punktację co najmniej 16 punktów. 

18. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie ostatecznej oceny z 

badania przydatności - od oceny najwyższej, zgodnie z ilością wolnych miejsc w danej 

specjalności. 

19. Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie badanie przydatności, a nie zostali przyjęci do 

szkoły z powodu braku miejsc są kwalifikowani na listę rezerwową. 

20. Kandydat znajdujący się na liście rezerwowej ma pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 

w przypadku rezygnacji ucznia przyjętego wcześniej do PSM I st. w Górsku. 

21. W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy 

wyższej niż pierwsza. 

22. Za przygotowanie egzaminu kwalifikacyjnego kandydatów odpowiedzialny jest 

przewodniczący komisji kwalifikacyjnej. 

23. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje: 

1) Prezentację gry na instrumencie; 

2) Sprawdzenie umiejętności słuchowych kandydata. 

24. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje Dyrektor 

szkoły na podstawie ustalenia przez komisję podczas egzaminu kwalifikacyjnego 

predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której 

kandydat ma być przyjęty. 

25. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły artystycznej Dyrektor 

wyznacza termin egzaminu kwalifikacyjnego w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. 


