
Rekrutacja do Szkoły Muzycznej I stopnia 

 

 

 

1. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat w wieku od 5 do 16 lat. 

 

2. Kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej 

niż 10 lat, jest kwalifikowany do sześcioletniego cyklu kształcenia. 

 

3. Kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej 

niż 16 lat, jest kwalifikowany do czteroletniego cyklu kształcenia. 

 

4. Kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 10 lat nie może 

ubiegać się o przyjęcie na skrzypce, wiolonczelę i fortepian. 

 

5. Rekrutacja do klasy pierwszej polega na przeprowadzeniu badania przydatności kandydata 

do kształcenia w Szkole Muzycznej I stopnia, które składa się z: 

 a) grupowych testów w formie pisemnej sprawdzających ogólne umiejętności dziecka; 

 b) indywidualnego badania predyspozycji muzycznych. 

 

6. Badanie przydatności przeprowadza się w okresie od 15 maja do 20 czerwca każdego roku. 

Szczegółowy termin badania przydatności ustala Dyrektor Szkoły. Informację o terminie 

zamieszcza się co najmniej 30 dni przed terminem jego przeprowadzenia na stronie 

internetowej Szkoły oraz w budynku Szkoły na tablicy ogłoszeń. 

 

7. Badane indywidualnie predyspozycje kandydata podlegają ocenie punktowej w skali od 0 

do 25 punktów przez każdego z członków komisji rekrutacyjnej. Stopień trudności zadań jest 

jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia (odpowiednio sześcioletni 

lub czteroletni). Komisja rekrutacyjna może uzupełnić ocenę punktową  o dodatkowe 

informacje w postaci zwięzłej oceny opisowej.   

 

8. Podczas badania przydatności nie są dozwolone prezentacje kandydatów na instrumentach 

muzycznych.  

 

9. Ostateczny wynik badania przydatności jest obliczany jako średnia arytmetyczna 

uzyskanych punktów (suma punktów dzielona przez liczbę członków komisji). 

 

10. Kandydat zostaje zakwalifikowany do przyjęcia w przypadku łącznego uzyskania 

wyników wyższych niż:: 

 a) 60% maksymalnej ilości punktów w teście grupowym dla kandydatów na 

sześcioletni cykl kształcenia; 

 b) 50% maksymalnej ilości punktów w teście grupowym dla kandydatów na 

czteroletni cykl kształcenia 

 c) 75 %  maksymalnej ilości punktów w indywidualnym badaniu predyspozycji 

muzycznych. 

 


