INFORMACJA
DLA KANDYDATA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. WOJCIECHA KILARA
W DZIERŻONIOWIE
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Oświatowe tekst jednolity z dnia 21 maja 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz
Rozporządzenie MKiDN z dnia 9 kwietnia 2019r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

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.

O przyjęcie:
- do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat oraz nie więcej niż 10 lat,
- do klasy pierwszej szkoły muzycznej I stopnia o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat,
który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat,
Na wniosek rodziców, do klasy I szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia, może zostać przyjęty
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia
nauki jednocześnie w szkole podstawowej i w szkole muzycznej, wydaną przez poradnię psychologicznopedagogiczną.

3.

Rodzice kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły składają od dnia 1 marca do dnia 31 maja 2020r.
wniosek /druk do pobrania w zakładce Rekrutacja na stronie www.szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl/ oraz
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej
wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Ze względu na trwający stan epidemiczny w Polsce, zaświadczenie lekarskie będzie można dostarczyć
w późniejszym terminie, nie później jednak niż w dniu przesłuchań kandydata.

4.

Wniosek należy przesłać na adres mailowy szkoły sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

5.

Szkoła przeprowadza badanie przydatności kandydata , które
sprawdza uzdolnienia muzyczne
i predyspozycje kandydata do nauki gry na instrumencie wskazanym we wniosku.

6.

W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydata dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli
szkoły Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

7.

Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej
dnia 9 czerwca 2020 r.

8.

W przypadku dużej ilości kandydatów, przesłuchanie odbywać się będzie w dniach 9 i 10 czerwca 2020 r.

9.

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

10.

Za organizację badania przydatności szkoła pobiera dobrowolną opłatę na Radę Rodziców PSM I st.
im. W. Kilara w Dzierżoniowie.

11.

Szczegółowy harmonogram badania przydatności kandydatów zostanie opublikowany dnia 8 czerwca 2020r.
na stronie www.szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl w zakładce Rekrutacja oraz wywieszony na parterze
w gablocie szkolnej.

w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się

12.

Z badania przydatności kandydatów Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół i w terminie 7 dni podaje do
publicznej
wiadomości Listę
kandydatów
zakwalifikowanych
i
Listę
kandydatów
niezakwalifikowanych do kształcenia w PSM I st. im. W. Kilara w Dzierżoniowie.

13.

Decyzję o przyjęciu kandydata do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie oceny z badania
przydatności oraz limitów etatów pedagogicznych przewidzianych w organizacji roku szkolnego.

14.

Decyzję o powstaniu w danym roku szkolnym klasy pierwszej o czteroletnim lub sześcioletnim cyklu
kształcenia podejmuje dyrektor szkoły.

15.

Dyrektor szkoły ogłasza Listę kandydatów przyjętych do szkoły na rok szkolny 2020/2021
w terminie do dnia 5 sierpnia b.r.

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.

Szkoła posiada Bibliotekę nutowa.

19.

W szkole istnieje możliwość wypożyczenia instrumentu (nie dotyczy pianina).

20.

Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie do szkół muzycznych II stopnia z pionem
ogólnokształcącym lub bez tego pionu.

21.

W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły rodzice 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.

22.

Informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności szkoła
zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej
30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

23.

Sekretariat szkoły udziela informacji telefonicznej od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00 do 15.00 pod nr telefonu 508 – 934 -301.

Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższej informacji ze względu na trwający stan
epidemiczny w Polsce. W przypadku zmiany terminu przesłuchań kandydata, sekretariat skontaktuje się
z Państwem telefonicznie.

