REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Krośnie Odrzańskim
Podstawa prawna
1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457)
2. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r .
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
3. Przepisy wprowadzające ustawę – PRAWO OŚWIATOWE
z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 686).
5. Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

§1
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krośnie Odrzańskim jest szkołą artystyczną, realizującą
program kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim oraz cyklu
czteroletnim:
1) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat
w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat;
2) do klasy I szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16
lat.
§2
1. W cyklu sześcioletnim szkoła prowadzi naukę gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze, wiolonczeli,
akordeonie, altówce, flecie, klarnecie i saksofonie.
2. W cyklu czteroletnim szkoła prowadzi naukę gry na altówce, gitarze, wiolonczeli, akordeonie, flecie,
klarnecie, saksofonie, a także na fortepianie i skrzypcach dla kandydatów, którzy wykazują określony
poziom zaawansowania w grze na danym instrumencie.
3. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące:
1) informacje o zasadach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole,
2) wstępne badanie uzdolnień kandydatów i określanie możliwości i celowości wyboru przez
kandydata danego zakresu kształcenia.

§3
1. Podstawą przyjęcia kandydata do kształcenia w PSM I stopnia w Krośnie Odrzańskim jest:
1) zainteresowanie grą na danym instrumencie,
2) złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w okresie od dnia 1 marca do dnia wstępnych
przesłuchań.
3) uzyskanie odpowiedniej ilości punktów podczas badania przydatności dziecka do kształcenia
w szkole artystycznej.
2. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:
1) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat – opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej,
2) zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej
specjalności.
3) kwestionariusz osobowy kandydata.
3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu u kandydata uzdolnień muzycznych, warunków
psychofizycznych oraz predyspozycji do gry na określonym instrumencie.
4. Termin badania przydatności kandydata do kształcenia artystycznego ustala dyrektor szkoły.
5. Do przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno –
kwalifikacyjną spośród nauczycieli szkoły oraz wyznacza jej przewodniczącego.
6. Do zadań komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy:
1) podanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów przyjęć
zawartych w statucie szkoły;
2) przygotowanie zadań do badania przydatności;
3) przeprowadzenie badania przydatności;
4) sporządzenie protokołu z przebiegu badania z listą kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
7. Badania przydatności kandydatów do kształcenia muzycznego odbywają się w maju każdego roku,
o czym informują afisze rozmieszczone w przedszkolach i szkołach oraz ogłoszenia w lokalnej prasie
i telewizji a także strona internetowa szkoły.
8. Zakres badania zdolności muzycznych obejmuje:
1) prezentację przygotowanej piosenki;
2) kontrolę poczucia rytmu (powtarzanie krótkich 1-2 taktowych schematów rytmicznych);
3) słuch wysokościowy (powtarzanie krótkich 1 - taktowych schematów melodii);
4) badanie pamięci muzycznej.
9. Komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna posługuje się punktową skalą ocen od 1 do 25.
§4
1. Kandydat, który w wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego uzyskał od 13 do 25
punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia.
2. Kandydat, który w wyniku badania przydatności do kształcenia muzycznego uzyskał od 1 do 12
punktów zostaje umieszczony w protokole na liście kandydatów niezakwalifikowanych do
kształcenia.
§5
1. W przypadku większej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba miejsc
wynikających z organizacji szkoły, pierwszeństwo w przyjęciu na dany instrument mają uczniowie,
którzy uzyskali większą liczbę punktów.

2. Pozostali kandydaci umieszczani są na listach rezerwowych lub listach przyjętych warunkowo, jeśli
zdecydują się na zmianę wybranego przez siebie instrumentu na inny, proponowany przez komisję
rekrutacyjno – kwalifikacyjną.
3. Kandydaci z listy rezerwowej mają realną szansę przyjęcia do szkoły, jeżeli we wrześniu pojawią się
wolne miejsca spowodowane nagłą rezygnacją uczniów z dalszej nauki.
4. W przypadku mniejszej liczby kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do nauki niż liczba
miejsc, wynikających z organizacji szkoły, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji w
miesiącu wrześniu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
§6
1. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
kształcenia w PSM I st. im. F. Chopina w Krośnie Odrzańskim następuje w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia badania przydatności.
2. Decyzję o przyjęciu do PSM I stopnia w Krośnie Odrzańskim podejmuje dyrektor szkoły na
podstawie uzyskanej przez danego kandydata punktacji podczas badania jego przydatności do
kształcenia muzycznego oraz limitu miejsc w poszczególnych klasach instrumentalnych,
wynikających z arkusza organizacyjnego w danym roku szkolnym.
3. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.
4. Rodzicom oraz prawnym opiekunom kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły przysługuje
odwołanie od decyzji dyrektora szkoły do Wizytatora Centrum Edukacji Artystycznej Regionu
Lubuskiego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników rekrutacji.
§7
1. W indywidualnych przypadkach dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do
klasy wyższej niż pierwsza.
2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się również możliwość przyjęcia ucznia innej szkoły
muzycznej, także w ciągu roku szkolnego.
3. Dla kandydatów, o których mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, mający na
celu sprawdzenie predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.
4. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły spośród
nauczycieli tej szkoły.
5. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja sporządza i przekazuje dyrektorowi szkoły protokół,
zawierający ocenę predyspozycji i poziom umiejętności kandydata.

Regulamin zatwierdzony został Uchwałą Rady Pedagogicznej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim w dniu 11 kwietnia 2019 r.

