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prital Ói;;'ąio'l;;i:ł':np,§ffi,fddi*ekrutacji kandydatów do klasy pielwszej
rilP tjŁtc-'l"p5ńŚhł-drŃej Szkoły Muryenej I stopnia im, Witolda Lutosławskiego

w Jaśle

Regulamin został opracowany na podstawie:
1. Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. tekst jedn. Dz. U. z202l r.
poz. 1082 uwzględnione zmiany: Dz. U. z2a2l r. poz,7622.
2. Rozpoządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 Kwietnia
2019 r. w sprawie warunków itrybu pr4fimowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek aĘstycznych oraz pzechodzenia z jednych typów szkó do
innych ogłoszone: Dz. U. z żOL9 r. paz. 686 uwzględnione zmiany: Dz. U. z2aż2 r.
poz.I94, poz,5633.
3, Statutu SzkĄ Muzycznej I stopnia w Jaśle.

§1.
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o pr4fięcie do klasy piennlszej SzkoĘ Muzycznej
I stopnia w Jaśle, zwanej dalej,,Szkołąi jest ukończenie 6 i nie pzekroczenie 16 roku
zycia.
2.W uczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora SzkoĘ minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moze Wrazić zgodę na

ubieganie się o pzyjęcie do SzkĄ pftez kandydata w wieku powyzej wieku
określonego w § 2.

§2.
1. Do nauczania w ryklu 6 - letnim prą{mowani są kandydaci, Wórzv w danym roku
kalendazowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o Kórym mowa
w aft. 36 ust, 1 i 2 ustawyI oraz nie więcej niż 10 lat na instrumenty: fońepian,
skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, waltornia,
puzon., tuba.
2. Da nauczania w ryklu 4 - letnim pąrjmowani są kandydaci, którzv w danym roku
kalendaaowym kończą co najmniej B lat oraz nie więcej niz 16 lat na instrumenty:
fortepian, skrzypce, altówka, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, klarnet, saksofon,
trąbka, waltornia, puzon, tuba.

§3.
1. Szkoła prowadzi poradnictwo dla kandydatów obejmujące w szczególności
informację o warunkach rekrutacji, programie Kztałcenia i warunkach nauki w szkole.

§4.
1. Rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata ubiegającego się
o przyjęcie do SzkoĘ składają wniosek o przyjęcie w terminie ustalonym rokrocznie
przez DyreKora SzkoĘ (do pobrania w sekretariacie i na stronie internetowej SzkoĘ).
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2. Do wniosku na|eży ddączyć: zaświadczenie o braku prueciunłskazań zdrowotnych
do gry na instrumencie, wydane przez lekaza podstawowej opieki zdrowotnej .

3.7a przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in. powazne
wady ortodontyczne, astmę, poważne choroby oczu fiaskra, choroby siatkówki, duża
krotkowzroczność itp.) i inne.

§5.
1. Kwalifikacja kandydatów do Szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
2. Badanie pzydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków
psychofizycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na danym instrumencie.
3. Badanie uzdolnień muzycnych polega na sprawdzeniu predyspozycji kandydata:
1) słuchu melodyenego;
2) słuchu harmonicznego;
3) poczucia rytmu;
4) pamięci muzycznej.
4. Sprawdzenie predyspozy§i kandydata do SzkoĘ polega na:
1) zaŚpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki
przygotow anĄ pnez kandydata ;
2) zaśpiewaniu piosenki wymienionej w pkt 1) lub jej fragmentu od różnych
dźwięków, poda nych pruez nauczyciela ;

3 ) wyklaska niu rytmu, za prezentowa nego przez na uczyciela ;
4) powtaruaniu głosem dźwięków zagranych przez naucayciela;
5) zaŚpiewaniu melodii zagranej przez nauczyciela i określenie jej trybu (dur-moll);
6) zaŚpiewaniu ostatniego dźwięku (toniki) w melodii zagranej przez nauca7ciela;
7) określeniu dźwięków wysokich, średnich i niskich;
8) wysłyszeniu ilości dzwięków w akordzie;
9) zauwazeniu i wskazaniu zmiany dźwięku w akordzie;
10) sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psychofi zycznych,
5. Badane poszczególne predyspozrqe kandydata v,yymienione w ust, 4. podlegają
ocenie punKowej łącznej (0 - 25 punktów).
6. Ostateczna ocena kandydata, będąca średnią uzyskanych punktów osob
oceniających, deryd uje o zakwalifi kowani u ka ndydata,
7. Minimalna Średnia ilość punktów lnłlalifikująca kandydata do kształcenia
muzycznego wynosi 18 punktów i odpowiada ocenie dobĘ.

§ 6. 1. W celu pzeprowadzenia badania pzydatności Dyrektor SzkoĘ powołuje
spoŚród nauczycieli SzkoĘ komisję rekrutafiną, zwaną dalej,,komisją" i wyznacża
jej skład oraz przewodniczące9o, d także określa zadania członków komisji,
2. Komisja liczy co najmniej 3 osoby.
3. Do zadań komisji rekrutacyjnej nalezy w szczególności:
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,
z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 5. ust. 3 - 6;
2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwallfikowanych
i niezalarualifikowanych w terminie 7 dni od dnia pĘeprowadzenia badania
przydatności;
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3) podanie do publicznej wiadomości lisĘ kandydatów przyjętych i nieprzyjęĘch
w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, fiil Kóry
zostało pźeprowad zo ne postępowa n ie re krutaryj ne,
4. Z przebiegu badania pzydatności komisja spoządza protokół zawieĘący listę
kandydatów, Którzy przystąpili do badania prrydatności oraz uzyskane pzez nich
oceny.
5. Na podstawie ocen, o Kórych mowa w ust. 4, komisja spolządza listę kandydatów,
Kórzy uzyskali wynik kwalifikujący do pąfięcia do Szko§ oraz przekazuje listę
DyreKorowi SzkoĘ.
6.0 przyjęciu kandydata do SzkoĘ deryduje średnia ilość punKów otrzymanych
podczas badania pzydatności oraz wolne miejsce w danej klasie instrumentalnej
7. Protokół, o KÓrym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres
ksżałcenia ucznia,
8. Termin prueprowadzenie badania przydatności wyznacza Dyrektor Szkoły,
w okresie od dnia 15 maja do dnia 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny, na który prueprowadzane jest postępowanie rekrutaryjne.
9. Szkoła podaje termin oraz warunki pzeprowadzenia badania przydatności do
publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przedjego pzeprowadzeniem popruez
umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Szkole oraz na stronie internetowej
SzkoĘ.
10. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności
równe i właściwe warunkijego prueprowadzenia.

§7.
1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie
wyniku kwal ifi kującego.
2.W przypadku, gdy liczba kandydatów, Kórey uzyskali wynik kwalifikaryjny,
o Kórym mowa w § 6 ust. 5, jest większa niż ilość miejsc, Dyrektor SzkoĘ podejmuje
decyzję o przyjęciu kandydatów, któzy uzyskali najwyźszą punktację oraz wybrali
instrument, na który jest wolne miejsce, a z pozostałych kandydatów tworzy listę
rezerwową.
3. Kandydat z listy rezerwowej moze być pzyjęty do SzkoĘ w przypadku nie
zgłoszenia się ucznia na początku roku szkolnego lub jego rezygnacji z nauki w ciągu
pienruszych czterech miesięry.

§8,
1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoły do klasy wyzszej niz
pienłsza, przeprowadza się egzamin larualifikaryjny,ldóry ma na celu sprawdzenie,
czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy,
do KóĘ kandydat ma być przwęty.
2. Warunkiem pźeprowadzenia egzaminu lcrualifikaryjnego jest posiadanie pzez
Szkołę mozliwości pzyjęcia kandydata.
3. Termin egzaminu krnalifikaryjnego wyznaczony przez Dyrektora Szkoły pzypada
w termi nie pzeprowadzania badania przydatności.
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4. Egzamin kwalifikacyjny pueprowadza komisja kulalifikacyjna powołana spośród
nauczycieli SzkĄ przez DyreKora Szkfi, który v{yznacżajej pzewodniceącąo oraz
określa zadania.
5. Do zadań komisji kwalifikaryjnej nalezy:
1) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikaryjnego oraz
poinformowanie 90 o warunkach przeprowadzenia itemaĘcznym zakresie egzaminu
kwalifikaryjnego;
2) spoządzenie protokołu z pzeprowadzonego egzaminu kwalifi karyjnego,
zawierającego ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata;
3) paekazanie protokołu DyreKorowi SzkoĘ.
6. DyreKor SzkĄ na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności
kandydata, podejmuje decyzję o pr4rjęciu kandydata.

§9.
1. W uzasadnionych preypadkach, w szczególności w przypadku zmiany miejsca
zamieszkania ucznia, uczeń może być p$ęty do Szkoły w ciągu roku szkolnego
(w miarę posiadanych wolnych miejsc).
2. Dopuszcza się możliwość pzechodzenia ucznia z jednej publicznej szkĄ do innej.
3.W prrypadkach, o których mowa w ust. ti2,przepisy § 8 stosuje się
odpowiednio.
4.W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły w trakcie roku
szkolnego termin egzaminu kwalifikaryjnego llłquznacz;a Dyrektor Szkoły w ciągu
30 dni od daty złożenia wniosku.
5. Róznice programowe w zakresie zajęć edukaryjnych wynikające z okoliczności,
o których mowa w § 8 i 9, uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez
nauczycieli prowadząrych dane zajęcia edukaqfi ne.

§ 10.
Regulamin wchodzi w zycie z dniem 17 stycznia 2022r,
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