Regulamin rekrutacji do ZPOSM nr 3 I st.

Przyjmowanie uczniów do szkoły:
I.

Szkoła I stopnia
1. Do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
może ubiegać się̨ kandydat, który w danym roku kalendarzowym
kończy 7 lat albo 6 lat (Dz. U. z 2014 r., poz. 686)
2. Rodzice wypełniają i składają wniosek kandydata do I klasy
opracowany przez szkołę. Termin przesłuchań ustala dyrektor
szkoły.
3. Badanie kandydatów przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora szkoły. Przewodniczącym komisji jest dyrektor,
wicedyrektor lub wyznaczony przez dyrektora nauczyciel
przedmiotów muzycznych.
4. Kandydat musi przystąpić do dwuetapowego badania
rekrutacyjnego obejmującego 3 bloki zagadnień:
Pierwszy etap:
a. Test melodii Gordona
b. Test rytmu Gordona
Drugi etap:
c. Test predyspozycji muzycznych
5. Minima z poszczególnych bloków są następujące:
a. + b. = 17/25
c. 21/25
6. Aby kandydatura była rozpatrywana, Kandydat musi otrzymać
z każdego bloku co najmniej w/w minimum punktów i łącznie,
z całego postępowania rekrutacyjnego, uzyskać co najmniej 38
punktów.
7. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do
protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębnie dla każdej
części badania w przeliczeniu na centyle zgodnie z testem Gordona.
8. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół
zawierający listę
kandydatów zakwalifikowanych i listę
kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich
oceny. /Protokół jest przechowywany w szkole przez okres pełnego
cyklu kształcenia, obowiązującego w danym typie szkoły/.
9. Do szkoły przyjmuje się uczniów, którzy uzyskali największą
liczbę punktów z zakresu badania zdolności muzycznych.
10.Jeżeli więcej kandydatów niż jest przewidzianych miejsc uzyska 38
punktów, będą brane pod uwagę łącznie poniższe kryteria – mające
taką samą wartość: 0,5 punktu.

 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 samotne wychowywanie kandydata przez rodzica
 objęcie kandydata pieczą zastępczą
11.Ustalenia listy uczniów oraz przydziału na instrumenty dokonuje
komisja w składzie: wicedyrektor, dwóch członków komisji
rekrutacyjnej.
12.Ocena komisji jest ostateczna.
13.Limit przyjęć do szkoły ustala corocznie dyrektor szkoły i podaje
do wiadomości rodzicom kandydatów wywieszając tę informację
na tablicy ogłoszeń na dwa tygodnie przed badaniem.
14.Jeśli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal będzie dysponowała
wolnymi miejscami będą przyjmowani kandydaci zgodnie z
uzyskanymi punktami w malejącej kolejności.
15.Ogłoszenie listy przyjętych następuje w terminie 5 dni roboczych
od zakończenia badania.
16.Kandydat przyjęty do szkoły składa bezpośrednio po zakończeniu
roku szkolnego kartę zdrowia.
17.Dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do szkoły przewiduje
się możliwość złożenia odwołania do dyrektora szkoły w ciągu 7
dni od ogłoszenia wyników, o ewentualnym przyjęciu do szkoły
decyduje dyrektor szkoły
19.W przypadku wolnych miejsc przewidywany dodatkowy termin
przesłuchania – sierpień.

