REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIÓW
DO
SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. W GNIEŹNIE
Podstawa prawna:
art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572,z późn. zm.) ,Rozporządzenie 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
§1
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły muzycznej II st.
jest ukończenie w danym roku kalendarzowym co najmniej 10 lat oraz nie więcej niż 23 lata;
§2
Zespół prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące w szczególności:
- informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia,
- okresową działalność konsultacyjną , między innymi w formie zajęć praktycznych, akcji
otwartej szkoły .
§3
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II st. składają podanie wraz ze
świadectwem zdrowia bezpośrednio w szkole w terminie: od 1 lutego do 15 czerwca roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie
rekrutacyjne.
§4
Kwalifikacja kandydatów do szkoły muzycznej II st. odbywa się na podstawie egzaminu
wstępnego.
§5
Egzamin wstępny dla kandydatów do szkoły muzycznej II st. przeprowadza się w okresie od
dnia 20 maja do 15 czerwca.
§6
Datę egzaminów wstępnych ustala dyrektor szkoły.
§7
W celu przeprowadzania egzaminu wstępnego dla kandydatów dyrektor szkoły powołuje
spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną. Do zadań Komisji należy zorganizowanie
przyjęć kandydatów a w szczególności:
1. dokonanie przeglądu podań i innych dokumentów dla ustalenia wykazu
kandydatów kwalifikujących się do ubiegania się o przyjęcie do szkoły,
2. podzielenie kandydatów na grupy według instrumentów,
3. przeprowadzenie egzaminu wstępnego,
4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły– w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia
egzaminu wstępnego,
5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który

przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.
§8
W przypadkach uzasadnionych liczbą specjalizacji kształcenia, do przeprowadzenia egzaminu
wstępnego ,przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji, o której mowa
w §7 zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej 3 osoby.
§9
Z przebiegu egzaminu wstępnego Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów
zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich
punkty- oceny.
§10
Protokół ,o którym mowa w § 9 jest przechowywany w szkole przez okres pełnego cyklu
kształcenia, obowiązującego w szkole .
Prace egzaminacyjne z danego roku są przechowywane w szkole do końca września tego roku
§11
Egzamin kierunkowy obejmuje:
1. egzamin praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych,
2. egzamin w formie pisemnej z kształcenia słuchu i wiadomości o muzyce oraz w formie
ustnej z kształcenia słuchu, z programu szkoły muzycznej I st. lub szkoły podstawowej.
§12
1. Zakres tematyczny egzaminów wstępnych ustala komisja
2. Czas trwania egzaminów kierunkowych ustala komisja
3. Pytania egzaminacyjne objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej
§13
1. Oceny egzaminacyjne i punktację ustala Komisja lub zespoły kwalifikacyjne odrębne dla
każdego instrumentu i każdej części egzaminu wstępnego według następującej skali ocen:
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2. Po każdej części egzaminu wstępnego komisja wpisuje do protokołu uzyskaną przez
kandydata ilość punktów.
3. Ostateczną ocenę egzaminu wstępnego ustala komisja z uwzględnieniem ilości punktów z
poszczególnych przedmiotów i części egzaminu.
4. Kandydat zostaje zakwalifikowany do szkoły , jeśli z poszczególnych części egzaminu
uzyska nie mniej niż 13pkt. ( ocena dostateczna).

§14
1. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy
programowo wyższej niż pierwsza
2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły
na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną ,
sprawdzającą predyspozycje i poziom umiejętności kandydata , odpowiadających
programowi klasy ,do której kandydat ma być przyjęty.
3. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkolę
możliwości przyjęcia kandydata.
§15
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego,
w trybie określonym w § 14 ust. 2
§16
1. Ilość przyjęć jest określona przez dyrektora szkoły na podstawie aktualnych możliwości
finansowych placówki
2. Ilość przyjętych uczniów na poszczególne instrumenty określa dyrekcja na podstawie
aktualnych potrzeb szkoły.
§17
Dyrektor decyduje o przyjęciu do szkoły na podstawie ostatecznej oceny z egzaminu
wstępnego. Ostateczna ocena jest sumą ocen z poszczególnych egzaminów podzieloną przez
ich ilość.
§18
Komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w ciągu siedmiu dni po
zakończeniu egzaminów wstępnych.
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