
Zasady rekrutacji, warunki i tryb przyjmowania uczniów  

do Pa stwowej Szko y Muzycznej I st.  

im. Krzysztofa Pendereckiego w D bicy   

 
Regulamin opracowany na podstawie rozporz dzenia Ministra Kultury i Sztuki  

z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów  

do publicznych szkó  i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów 

szkó  do innych. 

 

 Pa stwowa Szko a Muzyczna I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w D bicy jest 

szko  artystyczn , umuzykalniaj c  i rozwijaj c  zdolno ci i zainteresowania muzyczne 

uczniów. Szko a przygotowuje ich do wiadomego uczestnictwa w yciu muzycznym.  

Absolwenci tej szko y mog  kontynuowa  nauk  w szkole muzycznej II st. 

 W Pa stwowej Szkole Muzycznej I st. im. Krzysztofa Pendereckiego w D bicy 

przeprowadza si  nabór na nast puj ce specjalno ci: fortepian, skrzypce, altówka, 

wiolonczela, kontrabas, gitara, flet, obój, klarnet, saksofon, róg, tr bka, puzon, akordeon, 

perkusja. 

 

 Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 wrze nia 

1991r. o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004r Nr 256, poz.2572, z pó niejszymi 

zmianami)  

zarz dza si , co nast puje: 

 

§ 1.    Ubieganie si  o przyj cie do szko y 

 • Warunkiem ubiegania si  kandydata o przyj cie do klasy I cyklu 6 – letniego 

(dzia  dzieci cy) jest uko czone 6 lat i nie przekroczony 9 rok ycia. 

 • Warunkiem ubiegania si  kandydata o przyj cie do klasy I cyklu 4 

– letniego (dzia  m odzie owy) jest uko czone 10 lat i nie przekroczony 16 rok 

ycia. 

 • Dyrektor Szko y Muzycznej I st. o sze cioletnim cyklu kszta cenia 

mo e na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyj  do szko y dziecko, 

które ko czy 6 lat. 

 • Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, nale y do czy  pozytywn  

opini  poradni psychologiczno – pedagogicznej o psychofizycznej dojrza o ci 

dziecka do podj cia nauki szkolnej. 

 • W szczególnych przypadkach dyrektor mo e zdecydowa  o innym 

zakwalifikowaniu kandydata. 

 • Dat  przes ucha  wst pnych ustala dyrektor szko y. 

  Zg oszenia kandydata do szko y dokonuj  rodzice lub opiekunowie.  

W zg oszeniu nale y uwzgl dni  wybór instrumentu, na jakim kandydat chcia by 

podj  nauk . Mo na poda  równie  drugi instrument, na wypadek gdyby wyniki 

osi gni te przez kandydata nie pozwoli y zakwalifikowa  go na pierwszy wybrany 

instrument. Podj cie nauki na instrumencie innym ni  wybrany mo e równie  

zaproponowa  komisja, uwzgl dniaj c predyspozycje kandydata. Do zg oszenia 

nale y do czy  odpis ocen  



z I pó rocza ze szko y, do której ucz szcza kandydat lub opini . W celu zg oszenia 

kandydata nale y przedstawi  wype niony „Kwestionariusz osobowy ucznia, którego 

formularz mo na pobra  w sekretariacie szko y. 

§ 2.      Ogólne zasady kwalifikowania kandydatów 

 • Kwalifikacja kandydatów do szko y muzycznej odbywa si  na podstawie badania 

przydatno ci, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnie  muzycznych, 

warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na okre lonym 

instrumencie. 

 • Badanie indywidualne obejmuje: za piewanie z pami ci piosenki, 

sprawdzenie poczucia rytmu, s uchu muzycznego, pami ci muzycznej, rozmow  

z kandydatem. 

 • Stopie  trudno ci zada  jest jednakowy dla wszystkich 

kandydatów na ten sam cykl kszta cenia. 

 • Decyzj  o przyj ciu do klasy wy szej ni  pierwsza podejmuje 

dyrektor szko y na podstawie ustalenia przez komisj  rekrutacyjn  predyspozycji 

i poziomu umiej tno ci odpowiadaj cych programowi klasy, do której kandydat 

ma by  przyj ty. 

 • W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si  mo liwo  

przechodzenia ucznia  

z jednej szko y artystycznej do innej tego samego typu i kierunku kszta cenia, w 

trybie okre lonym w punkcie § 2.  ust. 4. 

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach ucze  mo e by  

przyj ty w ci gu roku szkolnego, w trybie okre lonym w punkcie ust. 4 § 2. 

 • Ró nice programowe z przedmiotów obj tych nauk  w szkole, do 

której ucze  przechodzi, s  uzupe niane w czasie i wed ug zasad ustalonych przez 

nauczycieli tych przedmiotów. 

§ 3.    Zasady oceniania 

 • Badanie indywidualne jest oceniane za pomoc  punktacji. 

 • Kandydat przechodzi pozytywnie badanie przydatno ci, je eli 

uzyska  80% maksymalnej liczby. 

 • Z przebiegu badania przydatno ci komisja sporz dza protokó  

zawieraj cy: 

-   list  kandydatów zakwalifikowanych, którzy pomy lnie przeszli przes uchania  

-  list  rezerwow  kandydatów, którzy zdali egzamin ale nie mog  by  przyj ci do  

     szko y z powodu braku miejsc. Je eli na pocz tku roku szkolnego nast pi     

     rezygnacje uczniów, kandydaci z listy rezerwowej b d  przyjmowani w kolejno ci  

     w jakiej zostali umieszczeni na li cie. 

-    lista kandydatów, którzy nie zdali egzaminu. 

 

§ 4.      Zasady og aszania wyników i procedury odwo awcze 

 • Dyrektor wraz z Komisj  Rekrutacyjn  og asza list  kandydatów przyj tych do 

szko y w terminie dwóch tygodni od daty zako czenia przes ucha . 

 • O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szko y na podstawie 

sugestii kandydata zawartych w podaniu o przyj cie do szko y, wniosków komisji 

rekrutacyjnej  

i mo liwo ci organizacyjnych szko y. 



 • Szko a nie gwarantuje przyj cia wszystkich kandydatów, którzy 

otrzymali ilo  punktów, w takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa. 

 • Odwo anie rodziców lub prawnych opiekunów mo e dotyczy  

wy cznie procedur badania przydatno ci 

 • Je eli kandydat przyj ty do szko y nie zg osi si  w ci gu 7 dni od 

rozpocz cia nauki, zostaje skre lony z listy uczniów. 

 • W uzasadnionych przypadkach, kandydat mo e by  przyj ty do 

klasy pierwszej Pa stwowej Szkole Muzycznej I st. w ci gu roku szkolnego, po 

stwierdzeniu predyspozycji do kszta cenia w szkole muzycznej, przez komisj  

powo an  decyzj  dyrektora szko y. 

§ 5.     Op aty 

 • Uczniowie, którzy zostan  przyj ci do szko y uiszczaj  op at  wpisowego  

w wysoko ci 20,00 z  na konto Rady Rodziców przy PSM I st. w D bicy. 

 • Uczniowie przyj ci do Szko y wnosz  dobrowoln  darowizn  na 

rzecz szko y  

w wysoko ci 20,00 z  (konto Rady Rodziców). 

 • Uczniowie wypo yczaj cy instrument muzyczny dokonuj  

miesi cznej op aty za dany instrument (konto Rady Rodziców) w kwocie 

ustalonej w „Regulaminie wypo yczania instrumentów muzycznych”. 

§ 6.    Informacje dodatkowe 

  W szkole obowi zuje siatka godzin ustalona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. 

Przedmioty w cyklu 6 – letnim 
KLASA I, II, III   —  instrument g ówny 2x w tygodniu po 30 min  

    kszta cenie s uchu 2x w tygodniu po 45 min  

    rytmika 1x w tygodniu 45 min 

KLASA IV, V, VI —   instrument g ówny 2x w tygodniu po 45  

    kszta cenie s uchu 2x w tygodniu po 45 min  

    audycje muzyczne 1x w tygodniu 45 min  

    fortepian dodatkowy( z wyj tkiem pianistów)1x w tygodniu 30 min 

    chór, orkiestra lub zespó  kameralny 1x 90min  

 

 

Przedmioty w cyklu 4 – letnim 
KLASA I       —  instrument g ówny 2x w tygodniu po 45 min 

    kszta cenie s uchu 2x w tygodniu po 45 min 

KLASA II, III, IV —   instrument g ówny 2x w tygodniu po 45min 

    kszta cenie s uchu 2x w tygodniu po 45 min  

    audycje muzyczne 1x w tygodniu 45 min  

    fortepian dodatkowy 1x 30 min,  

    chór, orkiestra lub zespó  kameralny 1x 90min  

 

OPIS  ZAJ  

Instrument 

  Nauczyciel pracuje z uczniem indywidualnie 2 razy w tygodniu. Lekcje oparte s  

na relacji nauczyciel – ucze . Dzieci ucz  si  podstaw gry na instrumencie. Na pocz tku 

zdobywaj  umiej tno ci wydobywania d wi ku i prawid owego ustawienia aparatu gry. 

Stopniowo poznaj  nowe techniki wykonawcze i ucz  si  prawid owej interpretacji 

zapisu nutowego. Poznaj  równie  budow  instrumentu i jego histori . Ucz  si  



realizowa  elementy utworu takie, jak: artykulacja, dynamika, agogika, forma. 

     Swoje umiej tno ci maj  szans  zaprezentowa  na audycjach klasowych i koncertach 

szkolnych. Najlepsi wyst puj  na koncertach na zewn trz szko y, bior  udzia   

w przes uchaniach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich. 

      Na koniec ka dego roku szkolnego wszystkich uczniów czeka egzamin. Komisja 

sk ada si  z nauczycieli danego przedmiotu (lub przedmiotów pokrewnych) dokonuje 

oceny post pów dziecka i wyników jego ca orocznej pracy na podstawie wyst pu 

egzaminacyjnego, ilo ci przerobionego materia u i ca orocznych post pów (wk adu pracy 

ucznia w doskonalenie gry). Ocena komisji jest ostateczna, niezmienna i jest 

jednocze nie ocen  ko coworoczn   

z instrumentu, która widnieje na wiadectwie. 

   Na lekcjach instrumentu wskazana jest obecno  rodziców.  

Kszta cenie s uchu z rytmik  

      Dzieci kszta c  s uch przez wykonywanie ró nych wicze  solfe owych. Poznaj  

zasady zapisu nutowego i podstawowe poj cia muzyczne. Kszta c  pami  i wyobra ni  

muzyczn  przez czytanie nut g osem i zapisywanie dyktand. Ucz c si  wyra a  muzyk  

ruchem  

i gestem. 

Kszta cenie s uchu (klasy starsze) 

   Kontynuacja z klas m odszych. 

Audycje muzyczne 

    Uczniowie poznaj  podstawowe informacje o historii muzyki, budowie utworów 

muzycznych, folklorze. Ucz  si  dokonywa  analizy s uchowej muzyki. Zapoznaj  si   

z najwi kszymi arcydzie ami muzycznymi. 

 Chór,  orkiestry, zespo y  

     Uczniowie ucz  si  pracy zespo owej, muzykowania grupowego, czerpania rado ci  

z wykonywania muzyki. 

Fortepian dodatkowy 

      Uczniowie zdobywaj  podstawowe umiej tno ci w grze na najpopularniejszym 

instrumencie. Umiej tno ci pos ugiwania si  klawiatur  jest niezwykle przydatna bez 

wzgl du na to, na jakim instrumencie gra ucze . 

 

Ucz c si  w szkole muzycznej dziecko rozwija nie tylko swoje zdolno ci muzyczne,  

ale równie : 

 spostrzegawczo , 
 pami , 
 wyobra ni , 
 wra liwo , 
 uwag  (umiej tno  koncentracji), 
 sprawno  manualn . 

 
Mo e nauczy  si : 

 pokonywania trudno ci, 

 systematyczno ci, 

 dok adno ci, 

 dobrej organizacji czasu, 



 opanowania tremy. 

  
Powinno (przy pomocy i motywacji równie  ze strony rodziców): 

 Umie  tak zorganizowa  swój rozk ad dnia, aby codziennie znajdowa  czas na 

wiczenie. 

 wiczy  systematycznie, niejednokrotnie znacznie ograniczaj c wiele 

przyjemniejszych zaj   (np. komputer, telewizja, spotkania z rówie nikami). 

 Oswoi  si  z tym, e mimo systematyczno ci w o ona praca owocuje dopiero po 

tygodniach, a nawet miesi cach. 

 Nauczy  si  odpowiedzialno ci za wyniki pracy ca ej grupy (zespó , chór). 

 Pogodzi  si  z tym, e ucz szcza  nale y równie  na przedmioty, które nie 

zawsze lubimy. 

 

 

 

 

 

 

 

   W zamian mo e liczy  na: 

 wysoki poziom kszta cenia zapewniany przez doskonale wykszta con  kadr  

pedagogiczn , 

 lekcje indywidualne (instrument) i w ma ych grupach (teoria i zespo y), 

 mo liwo  prezentacji w asnych umiej tno ci na audycjach i koncertach,  

na  przes uchaniach regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich 

 przyjazn  atmosfer , 

 poczucie bezpiecze stwa, 

 mo liwo  kontynuowania nauki w szkole muzycznej II stopnia, daj cej dyplom 

zawodowy muzyka i  instrumentalisty, 

 mo liwo  kontaktu z yw  muzyk  przez udzia  (jako s uchacz) w wielu 

imprezach muzycznych, koncertach, seminariach, itp. 



D bica   dnia 01.09.2011r. 


