
Regulamin rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. im. I. J. Paderewskiego w Głubczycach

Opracowany na podstawie:
Rozporządzenia 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) oraz
Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

poz. 2572, z późn. zm.)

§ 1

1. W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Głubczycach prowadzony
jest nabór do:
a) cyklu sześcioletniego – specjalność: fortepian, skrzypce, gitara,

akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.
b) cyklu czteroletniego – specjalność: fortepian, skrzypce, gitara,

akordeon, flet, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja.

§ 2
1. Kryteria wiekowe kandydatów do klasy pierwszej:

a) w cyklu 6-letnim - w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej
6 lat oraz nie więcej niż 10 lat;

b) w cyklu 4-letnim - w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej
8 lat oraz nie więcej niż 16 lat;

§ 3

1. Rekrutacja kandydatów do klas I-szych odbywa się w terminie od 1 lutego
do 30 czerwca.

2. Datę badania przydatności określa dyrektor szkoły.
3. Termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności podaje się do

publicznej wiadomości co najmniej na 30 dni przed terminem ich
przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w
siedzibie szkoły i na stronie internetowej www.psm.glubczyce.info

4. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający dane kandydata
zawarte w kwestionariuszu (tylko do wglądu przy zapisach w sekretariacie
szkoły).
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§ 4.

1. W celu przeprowadzenia  badania przydatności kandydatów, dyrektor
szkoły powołuje spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjną i
wyznacza jej przewodniczącego oraz dokonuje podziału członków komisji
według specjalności na zespoły rekrutacyjne liczące co najmniej 3 osoby.

2. Zadaniem szkolnej komisji rekrutacyjnej jest:
a) opracowanie harmonogramu rekrutacji;
b) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach
rekrutacji
z uwzględnieniem kryteriów przyjęć;
c) poinformowanie kandydatów o terminach badania przydatności;
d) ustalenie zakresu  badania przydatności;
e) opracowanie i przygotowanie ujednoliconych testów oraz
przedstawienie dyrektorowi szkoły do zatwierdzenia;
f) przeprowadzenie badania przydatności;
g) ustalenie liczby punktów  badania przydatności, odrębnie dla
każdego przedmiotu według obowiązującej skali, wpisanie do protokołu
szczegółowego uzyskanej przez kandydata punktacji łącznej oraz
złożenie  
podpisów komisji według specjalności;
h) złożenie dokumentacji szczegółowej zgodnie z wprowadzonymi
procedurami przez dyrektora szkoły;
i) sporządzenie protokołu zbiorczego badania przydatności,
obejmującego w  szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do
badania  przydatności oraz uzyskane przez nich punkty w tym
s p o r z ą d z e n i e l i s t y k a n d y d a t ó w z a k w a l i f i k o w a n y c h i
niezakwalifikowanych do kształcenia muzycznego, podpisanego przez
wszystkich członków komisji;
j) podanie do publ icznej wiadomości l is ty kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia badania przydatności;
k) podanie do publicznej wiadomości listy ułożonej alfabetycznie
według   specjalności zawierającej nazwiska i imiona kandydatów
przyjętych i  nieprzyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku
szkolnego  poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest
postępowanie   
rekrutacyjne w  porozumieniu z dyrektorem szkoły;
l) w każdej specjalności komisja może określić różną najniższą
punktację  warunkującą przyjęcie do szkoły;
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m) na wniosek przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dyrektor może  
n) dodatkowo powołać wskazanego nauczyciela na członka komisji
rekrutacyjnej.

3. Zadaniem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej jest:
a) opracowanie harmonogramu rekrutacji;
b) wyznaczanie członków komisji odpowiedzialnych za pobranie

dokumentacji badania przydatności w sekretariacie szkoły;
c) koordynowanie pracami komisji;
d) sporządzenie protokołu zbiorczego badania przydatności, obejmującego

w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do  badania
p r z y d a t n o ś c i  z p o d z i a ł e m n a z a k w a l i f i k o w a n y c h i
niezakwalifikowanych do kształcenia muzycznego;

e) przygotowanie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły w terminie 7 dni
od dnia przeprowadzenia badania przydatności

f) umieszczenie  adnotacji na liście kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych o terminie podania do publicznej wiadomości
listy, o której mowa w pkt. i;

g) przygotowanie i 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 w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

h) składanie swojego podpisu na listach, o których mowa w pkt. f i g;
i) dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i

nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej
liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej;

j) sprawowanie  nadzoru nad dokumentacją badania przydatności;
k) informowanie  rodziców lub prawnych opiekunów kandydata o

wynikach badania przydatności
4. Protokół zbiorczy oraz protokoły szczegółowe są przechowywane w szkole

przez okres kształcenia ucznia w szkole.
5. Zadania zawarte w testach badających przydatność kandydatów do nauki w

szkole  objęte są zasadą ochrony tajemnicy służbowej.

§ 5.

1. Podstawowymi warunkami przyjęcia kandydata do kształcenia w szkole są:
A) złożenie wniosku w sekretariacie do dyrektora szkoły w okresie od dnia

1 lutego do dnia poprzedzającego wyznaczony termin rozpoczęcia
badania przydatności do nauki według ujednoliconego wzoru, wraz z
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zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia na danym kierunku;

B) złożenie do wniosku - jeżeli dotyczy kandydata:

a) oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę-
du na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

c) prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wy-
chowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem,

d) dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).

C) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie
ukończyło 6 lat – złożenie opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki
szkolnej;

D) przystąpienie kandydata do badania przydatności;
E) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z testu opracowanego przez

komisję rekrutacyjną.

§ 6

1. W szkole muzycznej w etapie rekrutacji bierze się pod uwagę wyniki
przeprowadzonego badania przydatności:
a) badanie przydatności polega na sprawdzeniu predyspozycji do gry na

określonym instrumencie (warunki manualne i inne), oraz sprawdzeniu
uzdolnień muzycznych na podstawie testu opracowanego odrębnie dla
poszczególnych cyklów nauczania;

b) w teście zawarte są zadania badające: słuch wysokościowy, słuch
harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz ćwiczenia
manualne.

2. W ocenianiu kandydatów stosuje się punktację w skali od 0 do 25

4



§ 7

1. Postępowanie rekrutacyjne jest dwuetapowe.
2. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki

badania przydatności i w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych
umiejętności kandydata.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria, które są równoważne:
a) wielodzietność rodziny kandydata;

b) niepełnosprawność kandydata;

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą;

h) wolne miejsca w danej specjalności;

i) limit finansowy szkoły.

§ 8

1. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wia-
domości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności
alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia
w każdej specjalności.

2. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście,
opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
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3. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandyda-
tów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata  może wy-
stąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

4. Uzasadnienie sporządza Przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie
5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnolet-
niego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3. Uzasadnienie zawiera przy-
czyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która upraw-
niała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postę-
powaniu rekrutacyjnym.

5. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szko-
ły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uzasadnienia.

6. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekruta-
cyjnej,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnię-
cie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

§ 9

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły  do klasy wyższej niż
pierwsza składa ujednolicony wniosek do dyrektora szkoły wraz z
zaświadczeniem, o którym mowa w par. 5 lit. A .

2. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do  szkoły do klasy wyższej niż
pierwsza  przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu
sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpo-
wiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor  szkoły  po-
wołuje komisję kwalifikacyjną, dokonuje jej podziału według specjalności i
wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.

4. Termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypadać
w terminie przeprowadzania  badania przydatności.

5. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest:

a) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego
oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o
tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego
ustnie lub pisemnie;
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b) określenie zakresu egzaminu praktycznego;
c) określenie obowiązujących w podstawie programowej treści z
zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych;

d) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego tj.:
- egzaminu praktycznego z zakresu przedmiotu głównego;
- egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzonego w
formie ustnej lub pisemnej;
e) sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego
zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu
umiejętności kandydata i przekazanie go dyrektorowi szkoły.

6. Zadania przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej:
a) poinformowanie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego;
b) koordynowanie pracami komisji kwalifikacyjnej;
c) nadzór nad dokumentacją komisji kwalifikacyjnej.

7. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności
kandydata, określonych przez komisję kwalifikacyjną podejmuje decyzję o
przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

8. Protokół jest przechowywany w szkole przez okres kształcenia ucznia w
danej szkole.

9. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach
ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

10.Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie
przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 10

1. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły  do PSM I  st. w
Głubczycach lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do  szkoły
w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu
kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty
złożenia wniosku.

2. Wniosek do dyrektora szkoły należy złożyć wraz  z zaświadczeniem, o
którym mowa w par 5  lit. A .

3. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły
powołuje komisję kwalifikacyjną według specjalności i wyznacza jej
przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji.

4. Zadaniem komisji kwalifikacyjnej jest:
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a) zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego
oraz poinformowanie go o warunkach przeprowadzenia oraz o
tematycznym zakresie egzaminu kwalifikacyjnego ustnie lub pisemnie;
b) określenie zakresu egzaminu praktycznego;
c) określenie obowiązujących w podstawie programowej treści z
zakresu przedmiotów ogólnomuzycznych;
d) przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego tj.:
- egzaminu praktycznego z zakresu przedmiotu głównego;
- egzaminu z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzonego w
formie ustnej lub pisemnej;
e) sporządzenie protokołu z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego
zawierającego w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu
umiejętności kandydata i przekazanie go dyrektorowi szkoły.

5. Zadania przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej:
a) poinformowanie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego;
b) koordynowanie pracami komisji kwalifikacyjnej;
c) nadzór nad dokumentacją komisji kwalifikacyjnej.

6. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętno-
ści kandydata określonych przez komisję kwalifikacyjną, podejmuje decy-
zję o przyjęciu kandydata do szkoły do odpowiedniej klasy.

7. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach
ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.

8. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie
przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

§ 11

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dyspo-
nuje wolnymi miejscami, dyrektor  szkoły  przeprowadza  postępowanie uzu-
pełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postę-
powanie rekrutacyjne.

§ 12
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1. Szkoła może prowadzić nieodpłatne poradnictwo obejmujące w szczególności
informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach
nauki w szkole.

2. Szkoła może prowadzić nieodpłatnie działalność konsultacyjną, w
szczególności w formie zajęć praktycznych w terminie ustalonym przez
dyrektora szkoły.

§ 13

W szczególnych uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może wyrazić
zgodę na ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez kandydata przekraczającego
limity wiekowe określone w § 2.

§ 14

Traci moc Regulamin Rekrutacji z dnia 29 marca 2012 r. 

§ 15

Regulamin wchodzi w życie dnia 17 lutego 2015 r. 
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