
 

 

I N F O R M A C J A  DLA  KANDYDATA 
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie jest szkołą artystyczną, realizującą program 

kształcenia muzycznego na poziomie podstawowym w cyklu sześcioletnim i czteroletnim w klasie fortepianu, 

akordeonu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego, trąbki i klarnetu.  

2. Do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, 

który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat  oraz nie więcej niż 10 lat. 

3. Istnieje możliwość przyjęcia do szkoły kandydata, który ukończył co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat 

pod warunkiem utworzenia  w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia.  

4. Decyzję o powstaniu w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim cyklu kształcenia podejmuje 

dyrektor szkoły.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły składają do dnia 31 maja br. 

w sekretariacie szkoły poniższe dokumenty: 

 wniosek i kwestionariusz osobowy (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),  

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole 

muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

 opinię z poradni  psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia 

nauki szkolnej /dla kandydata, który w danym roku kalendarzowym nie ukończył 6 lat/, 

6. Szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydanego przez lekarza 

specjalistę. 

7. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać predyspozycje muzyczne 

stwierdzone przez  Komisję Rekrutacyjną.  

8. Dnia 7 czerwca 2016 roku odbędzie się badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej na rok szkolny 

2016/2017. Na przesłuchanie  kandydat powinien przygotować  piosenkę (np. szkolną, przedszkolną).  

9. Za organizację badania przydatności szkoła pobiera opłatę. 

10. Szczegółowy harmonogram badania przydatności wywieszony zostanie po zamknięciu listy kandydatów dnia 6 

czerwca 2016 r w gablocie szkolnej na parterze.  

11. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry 

na określonym instrumencie.  

12. W celu przeprowadzenia badania przydatności dyrektor szkoły powołuje z pośród nauczycieli tej szkoły 

Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.  

13. Z przebiegu badania przydatności Komisja  Rekrutacyjna sporządza protokół i podaje do publicznej 

wiadomości  listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły muzycznej -w terminie 7 

dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności. 

14. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje  dyrektor szkoły na podstawie   oceny z badania przydatności oraz 

limitów etatów pedagogicznych przewidzianych w organizacji roku szkolnego.  

15. Dyrektor szkoły ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzone jest postepowanie rekrutacyjne. 

16. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż 

pierwsza. Decyzję o przyjęciu kandydatów do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na 

podstawie ustalenia przez Komisję  Kwalifikacyjną predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających 

programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.  

17. Lekcje w szkole muzycznej odbywają się od poniedziałku do piątku - od 2 do 4 razy w tygodniu.  

18. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia z pionem ogólnokształcącym 

lub bez tego pionu.  

19. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły rodzice / opiekunowie prawni deklarują gotowość systematycznego  

i terminowego świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na cele oświatowe tzw. Fundusz 

Muzyczny i Radę Rodziców, służącego wspieraniu działalności statutowej szkoły.  

20. Bliższych  informacji udziela sekretariat szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.  



 

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie  

 

WNIOSEK 
 
Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna *…………………………..……………………………………………..… 

do klasy ……………….…….……...  PSM I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie, na rok szkolny ……….… /…………. 

na instrument …………...………………………………………………………………. 

……………………….………………………………. 

data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych                                                                             

 

K W E S T I O N A R I U S Z   O S O B O W Y  K A N D Y D A T A 

Nazwisko .............................................................................................. Imię / Imiona ......................................................... 

Data urodzenia ................................................... Miejsce urodzenia .................................................................................... 

woj. ............................................................... kraj ...................................... PESEL kandydata …….................................... 

Adres zamieszkania: ul. ......................................................................................................................................................... 

kod pocztowy ....................................... miejscowość ........................................................................................................... 

Imię i nazwisko ojca ............................................................................................................... tel. ........................................ 

adres zamieszkania ojca ......................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko matki ............................................................................................................. tel. …………….................... 

adres zamieszkania matki ….................................................................................................................................................. 

Adres korespondencyjny : ul. .................................................................................................................................... ............ 

kod pocztowy............................................ miejscowość ....................................................................................................... 

Nazwa i adres szkoły, do której kandydat będzie uczęszczał  od 1 września b.r. : 

......................................................................................................................................................... .. klasa ........................... 

Czy kandydat uczył się gry na jakimś instrumencie? Na jakim i jak długo? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy kandydat będzie miał zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia? ……………………………………………... 

Czy kandydat posiada własny instrument ?......................... Jaki ?......................................................................................... 

Czy kandydat jest leworęczny? ............................................................................................................................................. 

Informacja o stanie zdrowia dziecka (podkreślić właściwe): 

Choroby skórne rąk, alergie, kłopoty z oddychaniem, wady wzroku, wady słuchu, wady kręgosłupa, inne poważne 

dolegliwości stwierdzone u dziecka (jakie?) ………………………………………………………………………………. 

 

                Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla kandydata, dotyczącą  przyjęć do PSM I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie i deklaruję 

gotowość systematycznego i terminowego świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na cele oświatowe tzw. Fundusz Muzyczny i 
Radę Rodziców, służącego wspieraniu działalności statutowej szkoły. 

 
 

…………………….…….….......................................................... 

(data i czytelny podpis rodzica) 
*  niepotrzebne skreślić     

                                                                           

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa 

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie. (58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu  

przeprowadzenia rekrutacji do szkoły. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne.  

KO/1/2015 


