Regulamin rekrutacji
do Zespołu Szkół Muzycznych nr 1
im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie
1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do:
a) OSM I st. - ukończenie w danym roku kalendarzowym 7 lat
- ukończenie w danym roku 6 lat na wniosek rodziców potwierdzony opinią Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej,
Kandydaci do klasy I OSM I st. Do wniosku dołączają zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w placówce, wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) OSM II st. - nieprzekroczenie w danym roku kalendarzowym 14 roku życia oraz
posiadanie świadectwa ukończenia kl. VI OSM I st. lub świadectwa ukończenia kl.
VI szkoły podstawowej i ukończenia PSM I st.
c) PSM II st. - ukończenie w danym roku kalendarzowym 10 roku (a na wydział
wokalny 15 roku) życia i nieprzekroczenie 23 roku życia.
Kandydaci na instrumenty dęte do OSM II st. I PSM II st. Dołączają ponadto
zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry od
pulmonologa, kandydaci na rytmikę od ortopedy i foniatry / laryngologa, a na
specjalność wokalistyka od foniatry i audiologa.
2. Dyrektor szkoły powołuje każdego roku szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,
zwaną dalej komisją, celem przeprowadzenia egzaminów wstępnych do: OSM I st.,
OSM II st. I PSM II st. Oraz wyznacza jej przewodniczącego. Ze względu na różne
specjalności kształcenia dyrektor dzieli komisję na zespoły rekrutacyjno –
kwalifikacyjne.
3. Do klasy pierwszej OSM I st. Prowadzony jest nabór elektroniczny. Termin badania
uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na instrumencie uzależniony jest
od wytycznych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa organizującego nabór
elektroniczny.
4. Kandydaci do ZSM nr 1 składają następującą dokumentację:
a) wypełniony kwestionariusz,
b) podanie o przyjecie do szkoły,
c) wymagane zaświadczenie lekarskie,
d) kserokopię dokumentów świadczących o dotychczasowych osiągnięciach,

e) jedną fotografię,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej lub OSM I st. Oraz
wykaz ocen za I półrocze – dotyczy OSM II st.
5. Po upływie terminu składania podań komisja sporządza listę kandydatów
dopuszczonych do egzaminów wstępnych wraz z datami. Lista wywieszona jest na
tablicy ogłoszeń w obydwu budynkach szkoły. Zainteresowane osoby mogą otrzymać
te informacje również osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.
6. Egzaminy wstępne składają się z kilku etapów, w zależności od typu szkoły. Po każdej
części egzaminu lub badaniu przydatności komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują
do protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki.
7. Dla kandydatów do klasy I OSM I st. przeprowadza się badanie przydatności do
kształcenia w tym typie szkoły. Obejmuje ono:
a) grupowe badanie uzdolnień muzycznych (do 25 punktów),
b) indywidualne badanie predyspozycji do gry na instrumencie (ocena opisowa),
c) nieobecność na jednej z części badania eliminuje kandydata z postępowania
kwalifikacyjnego do szkoły,
d) w przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów z badania
uzdolnień muzycznych (minimalnie 20 punktów) o miejscu na liście decydują
kryteria podane na stronie naboru Urzędu Miasta Rzeszowa,
e) obowiązuje jeden termin egzaminu wstępnego ustalony przez Dyrektora.

8. Dla kandydatów do OSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów:
a) etap I obejmuje konkursowy egzamin gry na instrumencie, a dla rytmiczek
sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na
fortepianie w zakresie ustalonym przez zespół kwalifikacyjny. Każdego roku
zespoły kwalifikacyjne ustalają szczegółowy zakres zadań do wykonania na
egzaminie wstępnym, przestrzegając zasad, że nie może on wykraczać poza
program klasy VI szkoły muzycznej I st. Minimalna punktacja dopuszczająca do
etapu II wynosi 15 w skali 25 –punktowej,
b) etap II to pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
W przypadku uzyskania niepozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat składa
egzamin ustny. Każdego roku komisja nauczycieli teoretyków ustala szczegółowy
zakres wymaganej wiedzy i umiejętności przestrzegając zasad, że nie może on
wykraczać poza program klasy VI szkoły muzycznej I st. Pytania do egzaminu
pisemnego z teorii ustala komisja lub wytypowany przez przewodniczącego
nauczyciel. Treść zadań egzaminacyjnych jest objęta zasadą ochrony tajemnicy
służbowej. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku
z etapu II wynosi 15 w skali 25-punktowej,

c)

warunkiem dopuszczenia do każdego następnego etapu jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z etapu poprzedniego. O miejscu na liście decyduje liczba
punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu
na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu .

9. Dla kandydatów do PSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów:
a) etap I obejmuje konkursowy egzamin z gry na instrumencie, dla rytmiczek
- sprawdzenie predyspozycji ruchowo - muzycznych oraz umiejętności gry na
fortepianie w zakresie ustalonym przez zespół kwalifikacyjny, dla wokalistów
- stwierdzenie przydatności do kształcenia w oparciu o prezentację przygotowanego przez kandydata programu, którego wykonanie pozwala ocenić walory
głosowe, muzykalność, dykcję i predyspozycje sceniczne. Każdego roku komisja
ustala szczegółowy zakres zadań do wykonania na egzaminie wstępnym.
b) etap II to pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki.
W przypadku uzyskania niepozytywnego wyniku sprawdzianu, kandydat składa
egzamin ustny. Każdego roku komisja teoretyków ustala szczegółowy zakres
wymaganej wiedzy i umiejętności przestrzegając zasady, że nie może on
wykraczać poza program klasy VI szkoły muzycznej I st. Pytania do egzaminu
pisemnego z teorii ustala komisja lub wytypowany przez przewodniczącego
nauczyciel. Treść zadań egzaminacyjnych jest objęta zasadą ochrony tajemnicy
służbowej.
c) Warunkiem dopuszczenia do każdego następnego etapu jest uzyskanie
pozytywnego wyniku z etapu poprzedniego. O miejscu na liście decyduje liczba
punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów.
W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów o miejscu
na liście decyduje punktacja z I etapu.
10. Po każdej części egzaminu wstępnego lub badaniu przydatności zespoły rekrutacyjno
- kwalifikacyjne wpisują do protokołu, będącego częścią kwestionariusza osobowego
kandydata, uzyskaną punktację.
11. Każdy zespół rekrutacyjno - kwalifikacyjny sporządza protokół z przebiegu egzaminu
wstępnego zawierający listę zdających oraz uzyskane przez nich oceny wyrażone
punktami.
12. Każdy egzamin do szkół II st. oceniany jest punktami od 0 do 25, a komisja
rokrocznie ustala limit punktów decydujący o przyjęciu kandydata do szkoły.
Ostateczna punktacja powstaje jako średnia arytmetyczna z punktacji
poszczególnych etapów egzaminu. Wynik ten decyduje o miejscu na liście

kandydatów i zgodnie z tą kolejnością kwalifikuje się kandydatów do przyjęcia wg
limitów posiadanych przez ZSM nr 1 na poszczególne specjalności.
13. Szczególnie preferowani w przyjęciu są laureaci przesłuchań oraz konkursów
makroregionalnych, krajowych i zagranicznych.
14. Szkoła może wyrazić zgodę na naukę dzieci niepełnosprawnych pod warunkiem, że:
a) opinia lekarska umożliwi uczęszczanie dziecka do tego typu szkoły,
b) komisja rekrutacyjno - kwalifikacyjna przeprowadzająca egzaminy wstępne
zakwalifikuje dziecko do podjęcia nauki w zakresie określonej specjalności.
15. Decyzję o przyjęciu do każdego typu szkoły podejmuje Dyrektor wraz z członkami
komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikacyjnych.
16. Lista kandydatów przyjętych do klasy I OSM I st. ogłoszona będzie na stronie Naboru
Urzędu Miasta Rzeszowa oraz w placówce wg podanego na stronie Naboru
harmonogramu. Lista kandydatów przyjętych do OSM II st. i PSM II st. ogłoszona
będzie w placówce do 7 dni po zakończeniu egzaminów wstępnych.
17. W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż I. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż I podejmuje Dyrektor
szkoły wraz z członkami komisji lub przewodniczącymi zespołów kwalifikujących na
podstawie protokołu egzaminów stwierdzających poziom wiedzy i umiejętności, będącym warunkiem promowania do klasy, do której kandydat ma być przyjęty. Dotyczy to instrumentu i przedmiotów teoretycznych. W przypadku OSM I st. i OSM II st.
także na podstawie przedstawionych przez kandydata świadectw ukończenia
odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał.
18. Uczeń może być przyjęty do szkoły warunkowo. Fakt taki może mieć miejsce
w przypadku umożliwienia przez komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną egzaminu
uzupełniającego w ostatnich dniach sierpnia. Dotyczy to wszystkich uczniów
z wyjątkiem kandydatów do klas I .
19. W uzasadnionych przypadkach komisja może ogłosić listę rezerwową obejmującą nazwiska kandydatów, którzy złożyli egzamin wstępny z wynikiem pozytywnym,
a z braku miejsc nie zostali przyjęci. Ewentualne przyjęcia z tej listy odbywać się mogą
po klasyfikacji końcoworocznej lub w pierwszych dniach nowego roku szkolnego,
w miarę możliwości organizacyjnych szkoły.

20. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Odwołanie
powinno zawierać uzasadnienie.
21. W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania szkoła może organizować
seminarium powtórzeniowe dla uczniów i kandydatów do szkoły. Kierownicy
poszczególnych sekcji ZSM nr 1 prowadzą dla kandydatów poradnictwo obejmujące
w szczególności informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie
kształcenia. W terminie od 1.03. do dnia rozpoczęcia egzaminów wstępnych,
kierownicy sekcji lub wytypowani nauczyciele prowadzą wstępne badania
zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie określają możliwość
i celowość wyboru danego kierunku kształcenia. W tym samym czasie prowadzą
działalność konsultacyjną m. in. w formie zajęć praktycznych.

