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INFORMATOR
dla kandydatów do I klasy OSM I st. na rok szkolny 2019/2020
Dyrektor – Krzysztof Maliszewski
Wicedyrektor – Małgorzata Mięgoć
Sekretarz - Lidia Petrykowska

1. STRUKTURA ZESPOŁU
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (OSM I st.), dająca podstawowe wykształcenie
muzyczne i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
a) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia (OSM I st.), dająca podstawowe wykształcenie
muzyczne i wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
b) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia (PSM I st.), dająca podstawowe wykształcenie
muzyczne – nie prowadzi się naboru
2. SEKCJE I WYDZIAŁY ORAZ ICH KIEROWNICTWO


Sekcja Fortepianu – Hanna Pęcikiewicz



Sekcja Instrumentów Smyczkowych i Gitary – Bożena Binda-Maliszewska



Sekcja Instrumentów Dętych i Perkusji – Małgorzata Czachowska

3. WARUNKI PRZYJĘCIA
-

O przyjęcie do I klasy OSM I st. mogą ubiegać się kandydaci, którzy w roku 2019 kończą
6 lub 7 lat.

-

Dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do I klasy innej szkoły podstawowej,
nie mogą ubiegać się o przyjęcie do I klasy w OSM I st. na rok szkolny 2019/2020.

-

Do I klasy OSM I st. prowadzi się rekrutację na następujące instrumenty: fortepian, skrzypce,
wiolonczela, gitara, flet, klarnet, saksofon, trąbka, fagot, perkusja.

-

Ostateczny przydział instrumentu ustala komisja rekrutacyjna w porozumieniu z rodzicami
kandydata zakwalifikowanego do I klasy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY
Rodzice kandydatów do I klasy OSM I st. składają w sekretariacie szkoły komplet następujących
dokumentów:
a) wniosek/kwestionariusz o przyjęcie do szkoły (wzór wniosku dostępny w sekretariacie i na
stronie internetowej szkoły – prosimy o wydruk dwustronny),
b) 2 zdjęcia legitymacyjne,
c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
d) w przypadku kandydata, który do końca roku 2019 r. nie ukończy 6 lat - opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki
szkolnej.
oraz, jeśli dotyczy to kandydata:
e) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia dostępny
w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły),
f) dokument poświadczający niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obojga
rodziców kandydata albo niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
g) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego
dziecka wspólnie z jego rodzicem (wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie oraz na
stronie internetowej szkoły),
h) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
UWAGA!
Dokumenty, o których mowa w pkt. e) – h), brane są pod uwagę w II etapie rekrutacji,
w przypadku równorzędnych wyników badania przydatności uzyskanych na I etapie
postępowania rekrutacyjnego.
5. Dokumenty powinny być składane w oryginale, w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo w
postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
6. Sekretariat przyjmuje wyłącznie cały obowiązujący kandydata komplet dokumentów.

BADANIE PRZYDATNOŚCI DO KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO
1. Dla kandydatów do I klasy OSM I st. przeprowadza się badanie przydatności.
2. Nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie muzyczne dziecka, jednak od kandydatów
wymagane jest przygotowanie dowolnie wybranej piosenki.
3. Badanie składa się z dwóch części, przeprowadzanych w dwóch oddzielnych terminach:
a) sprawdzenie uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna),
b) badanie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, połączone z ponownym
sprawdzeniem uzdolnień muzycznych, o których mowa powyżej.
4. Badania przydatności prowadzone są indywidualnie.
5. Kandydaci są zobowiązani do przybycia co najmniej 10 minut przed planowaną godziną badania.
6. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna ma prawo zmienić kolejność badania
kandydatów.
7. Kandydaci są oceniani są w skali od 0 do 29 pkt
8. W czasie trwania badań przydatności nie udziela się informacji na temat uzyskanych wyników.

TERMINARZ


do 29 marca 2019 r. – termin składania kompletu wymaganych dokumentów



4 kwietnia 2019 r. – ogłoszenie szczegółowego harmonogramu badań przydatności
(na tablicy informacyjnej w szkole)



6-9 kwietnia 2019 r. – badania przydatności (każdy kandydat przychodzi dwukrotnie)



16 kwietnia 2019 r. - ogłoszenie listy dzieci, które uzyskały pozytywny wynik z przesłuchania
wstępnego (na tablicy informacyjnej w szkole)
Listy dzieci, które zostały przyjęte do klas pierwszych
na rok szkolny 2019/2020
zostaną ogłoszone na tablicy informacyjnej w szkole
najpóźniej do 5 sierpnia 2019 r.

