
Regulamin rekrutacji kandydatów 

do Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej 

Regulamin został opracowany na podstawie: 

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

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), 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ,poz. 

2572, z późn. zm.) 

3. Statutu Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. 

 

§ 1  

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły  Muzycznej I 

stopnia w Suchej Beskidzkiej, zwanej dalej „Szkołą”, jest ukończenie 5 i  nie przekroczenie 

16 roku życia w danym roku kalendarzowym. 

 

§ 2  

 

1. Do klasy pierwszej cyklu 6  –letniego przyjmowani są   kandydaci, którzy  w danym roku 

kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10  lat. 

2. Do klasy pierwszej cyklu 4  –letniego przyjmowani są kandydaci, którzy  w danym roku 

kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. 

3. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniego cyklu kandydata, który w danym roku 

kalendarzowym kończy co najmniej  8 lat i nie więcej niż 10 lat podejmuje komisja 

rekrutacyjna po przeprowadzeniu badania przydatności. 

 

§ 3  

1. Szkoła prowadzi:  poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności informację o 

zasadach przyjęć, warunkach nauki i  programie kształcenia. 



2. Działalność konsultacyjną, w formie kursów przygotowujących kandydatów do 

kształcenia w szkole muzycznej. 

3. Wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określa 

możliwość i celowość wyboru przez kandydata danego kierunku kształcenia. 

 

§ 4  

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata  ubiegającego się o przyjęcie 

do Szkoły składają podanie w terminie od 1 marca do 15 maja. 

2. W podaniu należy obowiązkowo wpisać obok nazwiska PESEL kandydata.  

3. Do podania należy dołączyć: 

a.  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka 

do podjęcia nauki w Szkole  -  w przypadku kandydata, który w danym roku 

kalendarzowym  nie ukończył 6  lat; 

b.  zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na instrumencie. 

c.  podpisane oświadczenie  o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów 

rekrutacji. 

4. 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. 

 

§ 5  

 

1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywają się na podstawie badania przydatności. 

2. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do 

nauki gry na określonym instrumencie. 

3. Badanie przydatności kandydatów obejmuje w szczególności sprawdzenie: 

a.  słuchu muzycznego 

b.  poczucia rytmu 

c.  pamięci muzycznej 

d.  słuchu harmonicznego 

e.  inteligencji ogólnej 

f.  koordynacji ruchowej  



4. Badanie przydatności kandydatów w zakresie uzdolnień muzycznych przeprowadzane  

jest indywidualnie w oparciu o test. 

5. Test opracowany przez nauczycieli Szkoły składa się z następujących elementów: 

a.  zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej 

przez kandydata; 

b.  wyklaskaniu rytmu, zaprezentowanego przez nauczyciela; 

c.  powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela; 

d.  zaśpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll); 

e.  zaśpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauczyciela; 

f.  określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich; 

g.  wysłyszeniu ilości dźwięków w akordzie (tylko cykl 4- letni) 

h.  zauważeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;  

i.  sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofizycznych  -  ocenieniu poziomu 

koordynacji ruchowej oraz oglądzie dłoni i postawy ciała kandydata. 

6. Komisja kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25. 

7. Ostateczną ocenę badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen 

cząstkowych. 

8. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym  etapie postępowania  

rekrutacyjnego na drugim etapie brane są następujące kryteria w jednakowej wartości: 

a.  wielodzietność rodziny 

b.  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 

c.  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

d.  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 

e.  wychowywanie kandydata przez samotnego rodzica 

f.  objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

§ 6  

 

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. Komisja liczy co najmniej 3 osoby.  

 



3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

a.  podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z 

uwzględnieniem kryteriów przyjęć wymienionych w § 5. ust. 2 - 8; 

b.  ustalenie terminu badania przydatności; 

c.  przeprowadzenie badania przydatności; 

d.  ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu siedmiu dni po zakończeniu 

badań przydatności. 

4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę 

kandydatów,  wraz z uzyskaną przez nich oceną oraz zaznaczeniem osób 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

5. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres cyklu kształcenia. 

 

§ 7  

 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie 

ostatecznej oceny badania przydatności  –  od oceny najwyższej zgodnie z ilością wolnych 

miejsc w danej specjalności. 

2. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do 

klasy wyższej niż pierwsza. W tym celu przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który 

ma na celu sprawdzenie czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają 

programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.  

3. Kandydat z listy rezerwowej może być przyjęty do Szkoły w przypadku nie zgłoszenia się 

ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu pierwszych trzech 

miesięcy.  

4. W przypadku dodatkowych wolnych miejsc Szkoła prowadzi rekrutację do 31 sierpnia. 

 

§ 8  

 

1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca 

zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego. 

2. Dopuszcza się możliwość przechodzenia ucznia z jednej szkoły do innej. 

Regulamin wchodzi w życie 1 marca 2015 r. 


