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ReguIamin Rekrutacji

do Szkoł y Muzycznej l stopnia im. K. Pendereckiego

w Busku -Zdroju

ReguIamin został  opracowany na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Kultury iDziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2OI9 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. z2019 r,

poz. 686).

2. Ustawy z dnia 14 grudnia ż 01,6r.- Prawo oś wiatowe (Dz.U. zż OtBr, Poz.996,1-00O,L290,

L669 oraz z2OI9 r. poz.534 )

§1.

llekroć w Regulaminie jest mowa o:

1. Szkole - należ y przez to rozumieć Szkoł a Muzyczna l stopnia w Busku-Zdroju;

2. Dyrektorze _ nalezy przezto rozumieć Dyrektor Szkoł y Muzycznej l stopnia

w Busku-Zdroju

3. Komisji- należ y przez to rozumieć Komisja Rekrutacyjna

§z.

1. o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoł y Muzycznej l stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego

w Busku-Zdroju, jest w danym roku kalendarzowym ukończenie 7 i nie przekroczenie 16 roku

ż ycia ,

2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora Szkoł y, Minister KulturY

i Dziedzictwa Narodowego moż e wyrazic zgodę na ubieganie się o przyjęcie do Szkoł Y Przez

kandydata przekraczającego limity wiekowe okreś lone w § 2 ust. 1.

Zał ącznik do Uchwał y 8l2o19/2020

Rady Pedagogicznej z dnia 22 sierpnia 2Ot9r.

§g.

1. o przyjęcie do klasy pierwszej o sześ cioletnim cyklu kształ cenia moŻe ubiegaĆ się

kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmnie j7 lat oraz nie więcej niz

10 lat, albo 6 lat w przypadku gdy:

1) korzystał  z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolnY,

w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,

albo

2) posiada opinię o moż liwoś ci rozpoczęcia naukiw szkole podstawowej, wydaną Przez

publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię

psychologiczno-pedagogiczną zaloż onązgodnie z obowiązującym prawem i zatrudniającą
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pracowników posiadających kwalifikacje okreś lone dla pracowników publicznych poradni

psychologiczno-ped a gogicznych ;

2. o przyjęcie do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu kształ cenia moze ubiegaĆ się

kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej B lat oraz nie więcej niŻ

16 lat;

§4.

] _.Wniosek o przyjęcie do szkoł y skł adają rodzice/prawni opiekunowie kandydata w terminie

wyzn aczon y m przez Dyrekto ra.

2. Dyrektor co roku wyznacza termin skł adania wniosku i podaje do wiadomoŚci w BlP oraz

na stronie internetowej szkoł y nie póż niej niż  w dniu poprzedzającym termin rozpoczęcia

rekrutacji.

3. Termin skł adania wniosku obejmuje co najmniej 1_4 dni, przypadających w okresie od dnia

1" lutego do najbliż szego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok

szkolny, na który jest prowadzona rekrutacja iupł ywa nie póź niej niż  w dniu poprzedzającym

wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatnoś ci.

4. Wniosek należ y wypeł nić  wedł ug zał ączonego formularza, dostępnego na stronie szkoł y

w wersji elektronicznej) oraz w wersji papierowej do pobrania w sekretariacie szkoł y,

3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata doł ączają do wniosku:

1) zaś wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształ cenia

w szkole muzycznej l stopnia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) zaś wiadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym

poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

opinię o moż liwoś ci rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną

poradn ię psychologiczno-pedagogiczną albo niepu bliczną porad nię psychologiczno-

pedagogiczną zał ozoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zatrudniającą

pracowników posiadających kwalifikacje okreś lone dla pracowników publicznych poradni

psychologiczno-pedagogicznych w przypadku, gdy kandydat w danym roku kalendarzowYm

nie ukończył  7 lat;

3. Zł oż enie wniosku niekompletnego tzn. bez wymaganych zał ączników skutkuje

niedopuszczeniem kandydata do postępowania rekrutacyjnego;

4,Zł oż enie wniosku po wymaganym terminie okreś lonym w § 4 ust. 2 niniejszego

Regu laminu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do badania przydatnoś ci.
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§s

1. Dla kandydatów do Szkoł y przeprowadzane jest badanie przydatnoś ci, które polega na

sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na okreś lonym

instrumencie;

2. Podczas badania przydatnoś ci mogą być obecni rodzice / opiekunowie kandydata;

3. Badanie przydatnoś ci odbywa się na podstawie Testu Predyspozycji;

4. Test Predyspozycji polega na wykonaniu przez kandydata zadań:

1) zaś piewanie bez akompaniamentu piosenki przygotowanej przez kandydata; 2 pkt.

2) wyklaskanie rytmu, zaprezentowanego przeznauczyciela;  8 pkt.

3) powtarzanie gł osem melodii zagranych przez nauczyciela;  8 pkt.

4) okreś lenie kierunku linii melodycznej;  3 pkt.

5) rozpoznanie akordu durowego (wesoł ego) i mollowego (smutnego);  3 pkt.

6) wskazanie róznic w usł yszanych przykł adach linii melodycznych; 1 pkt.

Nieodł ączna częś cią Testu Predyspozycjijest rozmowa kwa| ifikacyjna Komisji z kandydatem,

jego rodzicami/opiekunami, w czasie której badane są predyspozycje kandydata do grania

na okreś lonym we Wniosku instrumencie;

4. Wykonaneprzez kandydata zadania wymienione w ust.4 podlegają ocenie punktowej

dokonanej przez Komisję;

5. Z Testu Predyspozycji Kandydat moze uzyskać od 0 do 25 punktów;

6. Ostateczna ocena kandydata, jest sumą punktów uzyskanych z Testu Predyspozycji

§0

1. W celu przeprowadzenia badania przydatnoś ci Dyrektor powoł uje spoś ród nauczycieli

Szkoł y Komisję Rekrutacyjną, wyznacza jej skł ad oraz przewodniczącego, a takż e okreś la

zadania czł on ków Kom isj i;

2. Do zadan Komisji należ y w szczególnoś ci:

1-) podanie do publicznej wiadomoś ci informacji o warunkach rekrutacji,

2) przygotowanie zadan dla kandydata w ramach Testu Predyspozycji,

3) przeprowadzenie Testu Predyspozycji,

4) podanie do publicznej wiadomoś ci listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych do szkoł y w terminie 7 dni od dnia zakończenia badania
przydatnoś ci,
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5) podanie do publicznej wiadomoś ci listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoł y

do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który został o

przeprowadzone postępowan ie rekrutacyjne;

3. Z przebiegu badania przydatnoś ci Komisja sporządza protokół  dla kazdego kandydata

indywidualnie oraz protokół  zbiorczy zawierający listę kandydatów,ktorzy przystąpili do

badania przydatnoś ci oraz uzyskaną przez nich liczbę punktów;

4. Na podstawie liczby pkt, o których mowa w ust. 4, Komisja sporządza listę kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej oraz przekazuje listę

Dyrektorowi.

5. Komisja podaje do publicznej wiadomoś ci listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

poprzez umieszczenie na tablicy ogł oszeń w korytarzu szko!nym.

Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejnoś ci alfabetycznej oraz

najniż szą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6.Dzień podania do publicznej wiadomoś ci listy, o której mowa w ust. 5, jest okreŚlany

w formie adnotacji umieszczonej na tej liś cie, opatrzonej podpisem przewodniczącego

Komisji;

§z

1. Kandydat jest zakwalifikowany jeż eli uzyskał  z Testu Predyspozycji minimum 18 pkU

2. Kandydat jest niezakwalifikowany jeż eli uzyskał  z Testu Predyspozycji poniż ej 18 pkt;

3. Wpisanie kandydata na Listę zakwalifikowanych nie jest równoznacznez przyjęciem go

do Szkoł y.

4,Liczba przyjętych na dany instrument muzyczny jest uzależ niona od liczby miejsc jakimi

dysponuje Szkoł a;

5. O przyjęciu kandydata na okreś lony we Wniosku instrument muzyczny decyduje liczba

punktów z Testu Predyspozycji oraz posiadanie predyspozycji do gry na w/w instrumencie;

6. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych jest większa niz liczba miejsc

na danym instrumencie o przyjęciu decyduje liczba pkt uzyskanych z Testu Predyspozycji;

7. Kandydat zakwalifikowany moze zmienić  instrument deklarowany we Wniosku

o przyjęcie do Szkoł y;

8. W przypadku równorzędnych wyników z Testu Predyspozycji), uzyskanych przez kilku

kandydatów (tzn. taka sama liczba pkt i posiadanie predyspozycji do gry na okreś lonym

instrumencie), o przyjęciu do szkoł y na okreś lony instrument muzyczny decydują ł ącznie

następujące kryteria:
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Rady Pedagogicznej z dnia22 sierpnia 2O1,9r.

a) wielodzietnoś ć rodziny kandydata;

b) niepeł nosprawnoś ć kandydata;

c) niepeł nosprawnoś ć rodziców lub rodzeństwa kandydata;

d) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

e) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria powyż ej wymienione mają jednakową wartoś ć;

B. Na podstawie informacji pkt 4-8 Komisja sporządza listę przyjętych i nieprzyjętych do

Szkoł y;

9. Komisja podaje do publicznej wiadomoś ci listę przyjętych i nieprzyjętych poprzez

umieszczenie na tablicy ogł oszeń w korytarzu szkolnym. Listy zawierają imiona i nazwiska

ka n dyd atów u szeregowan e w ko lejn oś ci a lfa betycznej;

10. Dzień podania do publicznej wiadomoś ci listy, o której mowa w ust. 9, jest okreŚlanY

w formie adnotacji umieszczonej na tej liś cie, opatrzonej podpisem przewodniczącego

Komisji.

§s

] _. Termin przeprowadzenia badania przydatnoś ci wyznacza Dyrektor Szkoł y w okresie od

dnia 1 marca do najbliż szego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego

rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

2. Szkoł a podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatnoŚci do publicznej

wiadomoś ci w Biuletynie lnformacji Publicznej na co najmniej na 30 dni przed terminem jego

przeprowadzenia.

§g

1_. Szkoł a zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatnoŚci równe

i wł aś ciwe warunkijego przeprowadzenia oraz na wniosek rodzicowf opiekunów prawnych

kandydata Komisja udziela informacji na temat uzyskanej liczby punktów.

2, Nieusprawiedliwiona nieobecnoś ć kandydata na badaniu przydatnoŚcijest równoznaczna

ze skreś leniem go z listy kandydatów.

§10

1. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do Szkoł y do klasy wyż szej niz pierwsza,

lub w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoł y artystycznej, albo w przypadku przyjęcia

ucznia w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu

sprawdzenie wiedzy i umiejętnoś ci zzajęc edukacyjnych artystycznych w zakresie

odpowiadającym zrealizowaniu podstawy programowej kształ cenia w zawodach szkolnictwa

artystycznego, na etapie umoż liwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata albo ucznia do

klasy, o przyjęcie do której się ubiega;
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2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkoł ę

mozliwoś ci przyjęcia kandydata;

3. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyzszej niŻ

pierwsza przeprowadzany jest w terminie, w którym jest przeprowadzane badanie

przydatnoś ci;

4. Egzamin kwalifikacyjny dla ucznia przechodzącego z innej szkoł y muzycznej lub kandYdata

ubiegającego się o przyjęcie do szkoł y w trakcie roku szkolnego przeprowadzany jest

w terminie 30 dni od dnia zł oż enia Wniosku odpowiednio w sprawie przyjęcia kandYdata do

szkoł y lub przejś cia ucznia z innej szkoł y;

5. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powoł ana przez Dyrektora

spoś ród nauczycieli Szkoł y;

6. Dyrektor wyznacza przewodniczącego oraz okreś la zadania czł onków Komisji

Kwalifikacyjnej

7. Termin egzaminu wymienionego w pkt 4 wyznacza Dyrektor;

B. Dyrektor powiadamia kandydata albo ucznia o terminie , warunkach i trybie

przeprowad zenia oraz o za kresie tem atycznym egza m i n u kwa l ifi kacyj n ego;

9. Do zadań Komisji Kwalifikacyjnej nalezy:

1_) sporządzenie protokoł u z przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego, zawierającego

ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętnoś ci kandydata lub ucznia.

2) przekazan ie protokoł u Dyrektorowi;

10. Dyrektor na podstawie oceny predyspozycji, poziomu wiedzy i umiejętnoŚci kandYdata

lub ucznia zawartejw protokole, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata lub ucznia do

danej klasy.

§11

Uczeń przyjęty na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego uzupeł nia róŻnice programowe

zzajęc edukacyjnych na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących

poszczególne zajęcia ed ukacyjne.

§ tz.

Tryb odwoł awczy

1. W terminie 7dni od dnia podania do publicznej wiadomoś ci listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata moze wystąpić  do Komisji rekrutacyjnej z

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoł y;

2. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5dni od dnia wystąpienia przez rodzica

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.] .;
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3. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najnizszą liczbę punktów, która

uprawniał a do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  z Testu Predyspozycji;

4. Rodzic kandydata moż e wnieś ć do Dyrektora odwoł anie od rozstrzygnięcia Komisji,

w terminie 7dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

5. Dyrektor rozpatruje odwoł anie od rozstrzygnięcia Komisji, o którym mowa w ust. 4

w terminie 7dni od dnia otrzymania odwoł ania;

6. Na rozstrzygnięcie Dyrektora sł uż y skarga do sądu administracyjnego;

7. Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz lista

kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych podane do publicznej wiadomoŚci,

są publikowane nie dł uż ej niż  do czasu upł ynięcia terminów, o których mowa w § 6 ust. 2

pkt4i5.

Regulamin przyjęto Uchwał ą Rady Pedagogicznejw dniu 22 sierpnia 20t9r.

Regulamin wchodziw ż ycie z dniem 22 sierpnia 2O1,9r,

Traci moc Regulamin z dnia 11- stycznia ż 01,6r.
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