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Regulamin Rekrutacji 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie 

na rok szkolny 2015/2016 
 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w prawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych 
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. poz. 686) 
 
 § 1. 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie, zwaną dalej Szkołą, 
w sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym 
2015 kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat; do klasy pierwszej w czteroletnim cyklu 
kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym 2015 kończy co najmniej 
8 lat oraz nie więcej niż 16 lat. 
 2. Kandydaci albo rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego kandydata składają wniosek o 
przyjęcie do szkoły muzycznej. 
 3. Do wniosku rodzice/opiekunowie prawni dołączają zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Szkole, wydane przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
 4. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym 2015 kończy co najmniej 5 lat do wniosku 
należy dołączać opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka 
do podjęcia nauki szkolnej. 
 5. Podczas rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 we wniosku rodzice/prawni opiekunowie 
wskazują 3 preferowane instrumenty w kolejności 1-najbardziej preferowany, 3-najmniej 
preferowany, uwzględniając możliwości indywidualne kandydata spośród następujących instrumentów 
: 
a) fortepian, 
b) akordeon, 
c) skrzypce, 
d) altówka, 
e) wiolonczela, 
f) gitara, 
g) flet, 
h) perkusja, 
 6. Termin składania wniosku na rok szkolny 2015/2016 ustalono do dnia 7 sierpnia 2015 r. 

 § 2. 1.Dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia przeprowadza się badanie przydatności. 
 2. Badanie przydatności w szkole muzycznej I stopnia polega na sprawdzeniu uzdolnień 
muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie. 
 3. Sprawdzanie uzdolnień muzycznych polega na indywidualnym badaniu każdego dziecka i 
ocenie wg punktacji od 1 do 25. 
 4. Badanie przydatności przebiega jednoetapowo poprzez test praktyczno – sprawdzający: 
a) umiejętność śpiewania – zaśpiewanie dowolnej piosenki, 
b) słuch muzyczny melodyczny – powtarzanie głosem zaśpiewanego lub zagranego przez 

nauczyciela dźwięku, 



c) słuch muzyczny harmoniczny – wskazanie różnic między trójdźwiękiem durowym i molowym, 
d) pamięć muzyczną – wskazanie różnic w prezentowanych melodiach, 
e) poczucie rytmu – wyklaskanie frazy rytmicznej zaprezentowanej przez nauczyciela, 
f) zdolności fizyczno-manualne pod kątem predyspozycji do gry na wybranym przez kandydata 

instrumencie. 
 5. Ostateczną ocenę badania przydatności stanowi średnia punktów ocen składowych z testu 
praktycznego obejmującego: 
a) umiejętność śpiewania (1 – 25 pkt), 
b) słuch muzyczny wysokościowy (1 – 25 pkt), 
c) słuch muzyczny harmoniczny (1 – 25 pkt), 
d) pamięć muzyczną (1 – 25 pkt), 
d) poczucie rytmu (1 – 25 pkt), 
e) predyspozycje (ocena opisowa). 
 6. Oceny składowe dla poszczególnych zadań testu praktycznego są średnią wszystkich ocen 
cząstkowych poszczególnych członków komisji. 
 7. Ocena warunków psychofizycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie ma 
charakter opisowy. 
 8. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje uzyskanie oceny ostatecznej minimum 15 pkt 
z części praktycznej i pozytywnej oceny predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie oraz 
ilość wolnych miejsc w poszczególnych klasach instrumentów. 
 9. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaproponować kandydatowi inny instrument niż 
deklarowany za wiedzą i zgodą rodziców. 
 10. Badanie przydatności kandydatów do nauki w Szkole oraz przyjęcia uczniów mają charakter 
konkursowy. 

 § 3. 1. Termin przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do Szkoły na rok szkolny 
2015/2016 został wyznaczony na dni 12, 13 i 14 sierpnia 2015 r. 
 2. Dodatkowy termin przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do Szkoły na rok 
szkolny 2015/2016 został wyznaczony na dzień 24 sierpnia 2015 r. 

 § 4. 1.Rekrutację na rok szkolny 2015/2016 przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
organ prowadzący Szkołę. 
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 
1) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji; 
2) ustalenie zakresu i tematów odpowiednio badania przydatności; 
3) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

Szkoły; 
4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły; 
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 
 3. Kandydaci oceniani są na podstawie badania słuchu, pamięci muzycznej, poczucia tonalnego i 
wyobraźni muzycznej, poczucia rytmu oraz warunków psychofizycznych do gry na wybranym 
instrumencie. 
1) Komisja ocenia kandydatów ilością punktów od 1 do 25, wystawiając ocenę wg następującej skali 
punktowej: 
- celujący 25 punktów 
- bardzo dobry od 21 do 24 punktów 
- dobry od 16 do 20 punktów 
- dostateczny od 13 do 15 punktów 
- dopuszczający od 11 do 12 punktów 
- niedostateczny do 10 punktów. 
2) Kandydat jest zakwalifikowany do Szkoły, otrzymując ocenę co najmniej dostateczną. 



 4. Z  przebiegu  badania  przydatności  komisja  rekrutacyjna  sporządza protokół badania 

przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania 
przydatności, oraz uzyskane przez nich oceny. 
 5. Na podstawie ocen, o których mowa w ust. 3. pkt 1, komisja rekrutacyjna sporządza listę 
kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący do przyjęcia do Szkoły. 
 6. Protokół o którym mowa w ust. 4, jest przechowywany w Szkole przez okres kształcenia ucznia 
w tej szkole. 
 
 § 5. 1. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej, na podstawie wyniku kwalifikującego, o którym 
mowa w § 4 ust. 5, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do Szkoły. 
 2. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikujący, o którym mowa w 
§ 4 ust. 5 jest większa niż liczba miejsc przewodniczący komisji rekrutacyjnej podejmuje decyzję 
o przyjęciu kandydata do szkoły z uwzględnieniem dodatkowych kryteriów którymi są: 
wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego 
z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły. 
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