Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie
na rok szkolny 2022/2023
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Wniosek o przyjęcie do szkoły jest do pobrania ze strony internetowej pod adresem
www.psmbedzin.edu.pl w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie.
Zgłoszenia kandydata do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Muzycznej składają wnioski
w terminie od 15.03.2022 r. do 6.05.2022 r.
Badanie predyspozycji muzycznych kandydatów odbędzie się w terminie 11-13.05.2022r.
Harmonogram
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Informacje można również uzyskać w sekretariacie szkoły.
BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA
1. W szkole muzycznej I stopnia badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień
muzycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie. Badanie przydatności ma
charakter konkursowy, to znaczy, że przyjęci do szkoły zostają ci kandydaci, którzy uzyskają
najwyższą ilość punktów.
2. Szkoła, uwzględniając specyfikę i zakres przeprowadzanego badania przydatności zapewnia
równe i właściwe warunki ich przeprowadzania, polegające w szczególności na:
- zapewnieniu indywidualnego przeprowadzenia dla każdego kandydata badania przydatności,
- zapewnieniu warunków lokalowych adekwatnych do potrzeb kandydata;
- zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia badania przydatności.
3. Szkoła podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności
w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
4. Badanie predyspozycji składa się z 10 poleceń i obejmuje:
- krótki dialog z kandydatem,
-wykonanie wcześniej przygotowanej, dowolnej piosenki (kandydaci do klasy I cyklu
sześcioletniego), porównanie usłyszanych melodii ( kandydaci do klasy I cyklu czteroletniego),
- powtórzenie głosem usłyszanych dźwięków na sylabie 'la',
- określenie wysokości dźwięków,
- określenie ilości usłyszanych dźwięków,
- powtórzenie melodii głosem,
- powtórzenie rytmów za pomocą klaskania lub tataizacji,
- określenie kierunku linii melodycznej,

- zakończenie melodii głosem,
- badanie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.
5. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

INNE INFORMACJE
1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:
- poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia
i warunkach nauki w szkole,
- działalność konsultacyjną , w tym w formie zajęć praktycznych.
2. O przyjęcie do klasy I o sześcioletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy
w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 7 lat albo 6 w przypadku, o którym mowa
w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy oraz nie więcej niż 10 lat.
3. Do klasy I o czteroletnim cyklu kształcenia mogą ubiegać się kandydaci, którzy w danym roku
kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.
4. O zakwalifikowaniu na dany cykl decyduje komisja rekrutacyjna.
5. W roku szkolnym 2022/2023 rekrutacja obejmuje następujące instrumenty: fortepian, skrzypce,
akordeon, puzon, perkusja, gitara, trąbka, klarnet, saksofon, flet, wiolonczela.
6. Oceny kandydatów dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji rekrutacyjnej, przeprowadzającej badanie przydatności wchodzą nauczyciele
szkoły. Komisja przyznaje punkty za każde ćwiczenie wykonane przez kandydata. Ocena komisji
jest ostateczna.
7. W przeprowadzanych testach stosuje się punktację od 0 do 33 punktów.
Uzyskanie co najmniej18 punktów decyduje o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.
8. Komisja rekrutacyjna decyduje o przyjęciu kandydata do szkoły na podstawie ostatecznej
punktacji z badania przydatności oraz uwzględniając predyspozycje do nauki gry na danym
instrumencie.
9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria,
o których mowa w art. 142 ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
r. poz. 1082). Kryteria te mają jednakową wartość.
10. Komisja może wnioskować o przyjęcie kandydata na inny instrument niż określony we wniosku,
w przypadku braku miejsc na wybrany przez kandydata instrument.
11. Ostateczną decyzję o przydziale instrumentu podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę ilość
uzyskanych punktów kandydata oraz ilość posiadanych miejsc w specjalności.
12. O przyjęcie do szkoły mogą wnioskować cudzoziemcy. Odrębnie traktowani są obywatele
Ukrainy, ze względu na obecną sytuację polityczną. Szczegółowe informacje można uzyskać
w sekretariacie szkoły.

