INFORMACJE DL A RODZICÓW
dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023
1. Rekrutacja do klasy pierwszej obejmuje kandydatów urodzonych w roku 2015 i 2016.
2. Maksymalna ilość przyjęć do klas I wynosi 20 uczniów .
3. Planowane są przydziały na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, flet, klarnet,
akordeon, trąbka, puzon, perkusja, organy.
4. Rekrutacja odbędzie się w budynku przy ul. Mieszka I 20:
22 marca 2022 r. (wtorek )
4. W celu zgłoszenia dziecka do rekrutacji prosimy o wydrukowanie i czytelne wypełnienie wszystkich niezbędnych
formularzy i załączników. Należy je pobrać ze strony internetowej szkoły: http://muzyczna.gniezno.pl

5. Termin dostarczenia dokumentów do sekretariatu Szkoły przy ulicy Mieszka I 64 lub Mieszka I 20
( dopuszcza się przesłanie dokumentów drogą mailową) od 1.02.2022 do 14 marca 2022 r.
6. Wymagane dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata ( można dostarczyć w terminie późniejszym)
• karta zgłoszenia – zwracamy uwagę na zasugerowanie instrumentu, na którym dziecko chce się uczyć grać (1)
oraz 2 instrumentów rezerwowych (2), na którym mogłoby się uczyć - w przypadku, gdyby przyjęcie na pierwszy
podany instrument okazało się niemożliwe. Można też wybrać jeden – (prosimy pamiętać o podaniu numeru
telefonu kontaktowego).
• podanie o przyjęcie do szkoły
• podpisana deklaracja rodziców - stwierdza zapoznanie się i przyjęcie do wiadomości założeń Szkoły:
http://muzyczna.gniezno.pl
• kopia aktu urodzenia
• opinia Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o gotowości do rozpoczęcia nauki w szkole (dotyczy
kandydatów 6 – letnich)
• informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
• zdjęcie do legitymacji szkolnej
7. Informacje sprawie rekrutacji można uzyskać również w momencie składania dokumentów w sekretariacie
Szkoły lub poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy.
8. Szczegółowy harmonogram przebiegu badań rekrutacyjnych podany będzie do wiadomości po 9 marca br.
Prosimy o obserwowanie komunikatów na stronie internetowej Szkoły.
9. Lista zakwalifikowanych ogłoszona zostanie w terminie do 7 dni po zakończeniu badania przydatności.

ZAKRES BADAŃ REKRUTACYJNYCH
1. Indywidualne badanie uzdolnień muzycznych:
A. Podczas indywidualnego badania uzdolnień muzycznych sprawdzane będą m. in.:
• słuch melodyczny,
• poczucie tonalne,

• poczucie rytmu,
• pamięć muzyczna,
• prezentacja przygotowanej przez kandydata piosenki
B. Badanie predyspozycji do gry na instrumencie.
Badanie predyspozycji do podjęcia nauki gry na poszczególnych instrumentach przeprowadzą nauczyciele
instrumentaliści. Jego celem jest określenie realnych predyspozycji kandydata w odniesieniu do poszczególnych
instrumentów
Uwagi dodatkowe:
1. Powyżej opisane badanie przydatności kandydata przeprowadza powołana przez Dyrektora Szkoły komisja .
2. Opracowane zadania są wspólne dla wszystkich kandydatów, niezależnie od wieku dziecka.
3. Kandydaci przyjmowani będą na instrumenty, sugerowane w karcie zgłoszenia, w kolejności zależnej od
liczby zdobytych punktów – w miarę możliwości na instrument pierwszego wyboru.
4. W przypadku, gdyby przyjęcie zakwalifikowanego kandydata nie było możliwe na żaden z trzech
sugerowanych instrumentów – Szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami / prawnymi opiekunami
kandydata/ z propozycją podjęcia nauki na instrumencie, na który są wolne miejsca.

