Regulamin rekrutacji uczniów

1) Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Mieczysława Karłowicza w Przeworsku
jest ukończenie 5 lat i nie przekroczenie 16 roku życia: (w roku kalendarzowym)
a) do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego od 5 do 9 lat włącznie,
b) do klasy pierwszej cyklu czteroletniego od 8 do 15 lat włącznie.
2) Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności
informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia:
a) szkoła prowadzi okresową działalność konsultacyjną, między innymi
w formie zajęć praktycznych, kursów, akcji otwartej szkoły,
b) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej
podstawie określanie możliwości i celowości wyboru przez kandydata
danego kierunku kształcenia.
3) Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie w terminie
od dnia l marca do dnia 31 maja; do podania należy dołączyć:
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
w szkole.
- informację o odbytej konsultacji z nauczycielem wybranego kierunku
kształcenia,
-

w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co

najmniej 5 lat - opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

4) Kwalifikacja kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Przeworsku odbywa się na podstawie badania przydatności w okresie od
4 maja do dnia zakończenia zajęć lekcyjnych. Datę ustala Dyrektor Szkoły.
5) W celu przeprowadzenia badania przydatności Dyrektor Szkoły powołuje
spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną zwaną dalej komisją
i wyznacza jej przewodniczącego.
W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów przewodniczący
komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące
co najmniej trzy osoby.
6) Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień
muzycznych warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry
na określonym instrumencie.
7) Komisja rekrutacyjna pod kierunkiem przewodniczącego przygotowuje testy
oddzielnie dla każdego cyklu kształcenia.
a) Testy mają na celu zbadanie: słuchu muzycznego, pamięci muzycznej,
poczucia rytmu,
b) Warunkiem zakwalifikowania się do szkoły jest osiągnięcie przez
kandydata 16 pkt przy następującej punktacji:
słuch muzyczny

-12 pkt

pamięć muzyczna - 9 pkt
poczucie rytmu

- 4 pkt

Razem - 25 pkt

8) Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający
listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych,
oraz uzyskane przez nich oceny. Protokół powinien być przechowywany
w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia.

9) Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie badania
przydatności. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik
kwalifikujący jest większa niż liczba miejsc kryteriami do przyjęcia są: większa
liczba punktów, w drugiej kolejności warunki zawarte w Ustawie o Systemie
Oświaty art. 20c ust.2 a następnie niższy wiek. Dyrektor ogłasza listę
kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w szkole.

10) W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się
o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły
na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności
odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
Kryteria:
- test (pkt 7 lit.b) – osiągnięcie minimum 16pkt,
- gra na instrumencie - ocena minimum dobra – zgodnie z SSO
- wykazanie się wiadomościami teoretycznymi z zakresu I klasy – ocena
minimum dostateczna
- decyzja jak w pkt 9

11) W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty
w ciągu roku szkolnego w trybie określonym w ust. 10.

Zatwierdzono przez Radę Pedagogiczną w dniu 18.09.2017r.

