Regulamin rekrutacji
do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego
we Wrocławiu
1. Regulamin został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych (Dz. U. z 2019 r., poz. 686) zwanego dalej Rozporządzeniem oraz Ustawy
Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r.)
2. O przyjęcie do klasy pierwszej Ogólnokształcącej szkoły Muzycznej II stopnia może ubiegać się
kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 14 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora szkoły 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 pkt. 2
4. Termin egzaminu wstępnego wyznacza Dyrektor szkoły w okresie od dnia 1 marca do
najbliższego piątku po dniu 20 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który
jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
5. Rodzice lub prawni opiekunowie niepełnoletnich Kandydatów składają wniosek o przyjęcie do
Szkoły w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły. Do wniosku należy dołączyć:
zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej lub klasy szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej (w
przypadku rekrutacji do klasy I) lub analogiczne dokumenty – do klas starszych). Do wniosku
należy dołączyć zaświadczenie lekarskie (od lekarza POZ, a w przypadku instrumentów dętych
– pulmonologa) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym
instrumencie.
6. Rekrutacja kandydatów do klasy I / IIst. odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego, który
obejmuje:
- egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych
- egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, w zakresie objętym podstawą
programową kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego dla szkoły muzycznej I
stopnia (Rozporządzenie MKiDN z 14.08.2019, Dz.U. Poz. 1637) przeprowadzany w formie
ustnej, pisemnej lub mieszanej (kształcenie słuchu - wiedza, umiejętności słuchowe, czytanie
nut głosem, test pisemny z audycji muzycznych).
7. Zakres wymagań poszczególnych egzaminów wymienionych w pkt. 6 jest podawany do
publicznej wiadomości najpóźniej 30 dni przed terminem w/w egzaminów, poprzez publikację
na stronie internetowej szkoły.
Informacja o terminie oraz warunkach przeprowadzenia egzaminu wstępnego zostanie
podana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej szkoły na co najmniej
30 przed terminem przeprowadzenia.

8. Każdy egzamin wymieniony w pkt. 6 oceniany jest w skali od 0 do 25 punktów. Ocenę
końcową przyjmuje się jako ŚREDNIĄ ARYTMETYCZNĄ punktów z tych egzaminów, która
stanowi podstawą do stworzenia listy osób zakwalifikowanych.
9. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego do klasy I Dyrektor Szkoły powołuje spośród
nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną (zwaną dalej Komisją) i wyznacza jej
przewodniczącego oraz określa zadania członków komisji. Skład komisji Dyrektor Szkoły
ogłasza w Książce Zarządzeń w terminie do 3 tygodni przed datą rozpoczęcia egzaminu
wstępnego lub badania przydatności.
10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
- podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
- ustalenie tematów i zadań egzaminu wstępnego
- przeprowadzenie egzaminu wstępnego
11. Z przebiegu egzaminu Komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów, którzy
przystąpili do badania i uzyskaną przez nich punktację. Komisja sporządza listę kandydatów
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
12. Zgodnie z rozdz. 6 art. 158 pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe listy osób zakwalifikowanych,
niezakwalifikowanych (oraz przyjętych i nieprzyjętych) do szkoły zawierają imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę
punktów, która uprawnia do przyjęcia.
13. W postepowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę wynik egzaminu wstępnego oraz liczbę
wolnych miejsc na wskazany instrument.
14. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły po spełnieniu warunku dostarczenia
dokumentów w terminie wyznaczonym przez dyrektora zostaną przyjęci do szkoły
15. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zawierająca imiona i nazwiska
w kolejności alfabetycznej jest podana do publicznej wiadomości w terminie do 5 sierpnia
roku szkolnego poprzedzający rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie
rekrutacyjne.
16. W przypadku wolnych miejsc szkoła przeprowadzi rekrutację uzupełniającą w miesiącu
sierpniu
17. W przypadku ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza,
przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć
edukacyjnych artystycznych w zakresie odpowiadającym zrealizowaniu podstawy
programowej (zobacz pkt. 6) kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego na etapie
umożliwiającym przyjęcie odpowiednio kandydata do klasy do której się ubiega.
18. Warunkiem przyjęcia kandydata do klas II-VI jest posiadanie przez Szkołę możliwości przyjęcia
kandydata. Termin egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza Dyrektor Szkoły.
19. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana spośród nauczycieli
Szkoły przez Dyrektora Szkoły. Do zadań komisji kwalifikacyjnej należą w szczególności:
przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, sporządzenie protokołu z przeprowadzonego
egzaminu kwalifikacyjnego, zawierającego punktową ocenę poziomu wiedzy i umiejętności
kandydata, przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor Szkoły na podstawie wyniku

egzaminu kwalifikacyjnego a także na podstawie możliwości organizacyjnych szkoły,
podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata. Istotnym kryterium przyjęcia do szkoły jest także
wybrany przez kandydata instrument.
20. Protokoły rekrutacyjne przechowywane są w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia
w szkole. Prace egzaminacyjne kandydatów z danego roku są przechowywane do końca roku
kalendarzowego, w którym był przeprowadzony egzamin wstępny.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ……. Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

