REGULAMIN PRZYJĘCIA UCZNIÓW do
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
im. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie
Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( 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 placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych ( Dz. U. z 2014 r., poz. 686)
§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 7 lat
albo 6 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do
szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty
§ 2. Rekrutacja kandydatów do OSM I st. odbywa się poprzez:
- informację o zasadach przyjęć , warunkach nauki i programie kształcenia
oraz poprzez akcję otwartej szkoły,
-wstępne przesłuchania dzieci w przedszkolach poprzedzającym badanie
przydatności do kształcenia muzycznego ,
- indywidualne zgłoszenia rodziców,
- nabór kandydatów z ogniska muzycznego
§ 3. Badanie przydatności kandydatów przeprowadza się dla OSM I st. w Gnieźnie
w miesiącu marcu . Datę badań przydatności kandydatów ustala dyrektor
szkoły w oparciu o Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 maja 2014 r.
1.

W celu przeprowadzania badań przydatności do kształcenia muzycznego
kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję
rekrutacyjną , wyznacza jej skład i przewodniczącego oraz określa zadania
członków komisji
2. Do szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej należy:
• podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
• podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia badania przydatności
• 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.
3.

Badanie przydatności kandydata do OSM I st. polega na sprawdzeniu
uzdolnień muzycznych, warunków fizycznych, predyspozycji do nauki gry na
określonym instrumencie oraz dojrzałości szkolnej:
a. sposób i zakres przeprowadzania badania przydatności kandydatów
ustala komisja,
b. kandydaci obowiązkowo poddani są testom Gordona, badającym
uzdolnienia melodyczne i rytmiczne / 40 pkt. + 40 pkt. /oraz badaniu
dojrzałości szkolnej.

4. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę
kandydatów,
którzy
przystąpili
do
badania
przydatności,
oraz uzyskane przez nich punkty i przekazuje go dyrektorowi szkoły
5. O przyjęciu decyduje ogólna suma punktów uzyskanych z poszczególnych
elementów badania / kandydat musi uczestniczyć we wszystkich formach /
6. Warunkiem przyjęcia kandydata do OSM I st. w Gnieźnie jest uzyskanie
największej ilości punktów ze wszystkich form sprawdzenia :
- uzdolnienia melodyczne
40 punktów /max./
- uzdolnienia rytmiczne
40 punktów / max./
- dojrzałość szkolna
40 punktów / max./
L.p.
l
2
3
4
5
6
7.
8.
9.

Suma punktów
120
108-119
84-107
61-83
41-60
0- 40

Ocena
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
niedostateczna

W przypadku zakwalifikowania się wystarczającej liczby kandydatów,
nie przewiduje się dodatkowego terminu egzaminów.
Kandydat zostaje zakwalifikowany do szkoły , jeśli uzyskał z całości egzaminu
nie mniej niż 70 pkt. ( ocena dostateczna).
Wszyscy kandydaci zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie
w szkole muzycznej.

§ 4 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.
4.
Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie
przez szkolę możliwości przyjęcia kandydata.
§ 5. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje
dyrektor szkoły na podstawie ustalenia poziomu umiejętności
odpowiadających programowi klasy , do której ma być przyjęty, a w przypadku
szkoły prowadzącej kształcenie ogólne - także na podstawie przedstawionego
przez kandydata świadectwa szkolnego promocyjnego , potwierdzającego
zrealizowanie programu obowiązującego dla danej klasy w zakresie
przedmiotów ogólnokształcących.

§ 6. W przypadku ubiegania się do sekcji instrumentów klawiszowych /fortepian/,
sekcji instrumentów smyczkowych i szarpanych /gitara, akordeon /, sekcji
instrumentów dętych / flet, trąbka, klarnet, saksofon/ obowiązuje kandydata
posiadanie własnego instrumentu.
§ 7. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie
ostatecznej oceny z badania przydatności.
§ 8. Dyrektor szkoły i komisja rekrutacyjne-kwalifikacyjna rozpatruje
odwołania w terminie 7 dni od daty złożenia odwołania przez rodziców lub
opiekunów.
§ 9. Uczniowie przyjęci do klasy pierwszej, mają obowiązek podjęcia nauki w dniu
inauguracji roku szkolnego. Jeżeli po upływie dwóch dni - licząc od daty
inauguracji - uczeń nie zgłosi się do szkoły, a nieobecność będzie
nieusprawiedliwiona, następuje skreślenie z listy uczniów bez odwołania.

Ujednolicony tekst regulaminu obowiązuje
od dnia 1 września 2014r.

