Na podstawie Komunikatu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 maja 2020
i Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872) Państwowa Szkoła I i II stopnia
im. Karola i Antoniego Szafranków podaje uaktualnione zasady rekrutacji na rok 2020/2021.

REKRUTACJA
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA
IM KAROLA i ANTONIEGO SZAFRANKÓW W RYBNIKU
NA ROK SZKOLNY 2020/2021
22.06.2020 r. – 02.07.2020 r.

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA – PRZEBIEG BADANIE PRZYDATNOŚCI DO
KLASY PIERWSZEJ
Rekrutacja do szkoły muzycznej I stopnia odbywa się w sposób bezpośredni w formie
badania przydatności kandydata do kształcenia w szkole muzycznej I stopnia.
Do klasy I szkoły muzycznej I stopnia:
− o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo oświatowe*, oraz nie więcej niż 10 lat (art. 2 pkt. 5 Rozporządzenia
MKiDN z dnia 09.04.2019 r.).
* Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko posiada
opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole I stopnia, wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
− o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku
kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat (art. 2 pkt. 6
Rozporządzenia MKiDN z dnia 09.04.2019 r.).

Obowiązkowe zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia na wybranym instrumencie, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (art. 142 pkt. 2 Ustawy Prawo oświatowe), które jest jednym z warunków przyjęcia
kandydata do szkoły muzycznej I stopnia, będzie trzeba dostarczyć do dnia 1 września 2020 r.

I. TERMINY:
− 22 CZERWCA 2020 r. – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara.
− 29 CZERWCA 2020 r. – fortepian, akordeon.
− 30 CZERWCA 2020 r. – flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, trąbka, waltornia, puzon,
perkusja.
− 09 LIPCA 2020 r. – ogłoszenie na stronie internetowej szkoły listy osób
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w kolejności alfabetycznej.
− DO DNIA 13 SIERPNIA 2020 r. – w szczególnych uzasadnionych przypadkach jest
możliwe przeprowadzenie rekrutacji do Szkoły Muzycznej I st. w Rybniku w innym
terminie.
− 14 SIERPNIA 2020 r. – ostateczny termin ogłoszenia list osób przyjętych
i nieprzyjętych do PSM I st. w Rybniku.

II. PRZEBIEG BADANIA INDYWIDUALNEGO:
1. Zaśpiewanie przez kandydata dowolnej przygotowanej piosenki.
2. Powtórzenie zaśpiewanej przez nauczyciela melodii.
3. Powtórzenie wyklaskanego przez nauczyciela rytmu.
4. Określenie, czy zagrana dwukrotnie melodia za drugim razem zmienia się czy też nie.
5. Określenie, który z dwóch zagranych po kolei dźwięków jest dźwiękiem brzmiącym
wyżej.
6. Zakończenie melodii zagranej przez nauczyciela dźwiękiem pasującym do melodii.
7. Rozpoznanie, czy nauczyciel gra jeden lub więcej dźwięków naraz.
8. Kandydat nie wykonuje programu na instrumencie.
9. Przewidywany czas badania przydatności to 15 min.

III. ORGANIZACJA PRZEBIEGU BADANIA PRZYDATNOŚCI:
1. Każdy kandydat będzie miał wyznaczoną indywidualną godzinę badania zgodnie
z harmonogramem.

2. Kandydat może wejść na teren szkoły pod opieką jednego z rodziców lub opiekunów
prawnych pod warunkiem, że żadna z osób nie ma jakichkolwiek objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
3. Kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym nie może przyjść do szkoły na badanie
przydatności, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach
domowych – w dniu badania przydatności rodzic/opiekun prawny składa oświadczenie
w tej sprawie przed wejściem do szkoły.
4. Czekając na wejście do szkoły (ok. 5 minut przed wyznaczonym czasem badania), jak
również poruszając się po terenie szkoły wszystkie osoby zachowują odpowiedni odstęp
(co najmniej 1,5 m) za wyjątkiem osób mieszkających razem.
5. Każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym znajdującym
się przy wejściu do szkoły oraz do założenia maseczki zasłaniającej usta i nos. Płyny
dezynfekcyjne znajdują się również przy każdej z sali egzaminacyjnych.
6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
jedno lub wielorazową lub innym materiałem, ewentualnie przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sali
egzaminacyjnej. Przed opuszczeniem sali należy ponownie zakryć usta i nos.
7. Kandydat – jeżeli rodzic/opiekun prawny uzna to za właściwe – może mieć zakryte usta
i nos w trakcie przeprowadzanego badania przydatności.
8. Kandydat będzie wchodził do sali samodzielnie.
9. Rodzic/opiekun pozostanie na korytarzu w czasie trwania badania przydatności
(zasłonięte usta i nos).
10. Badania będą przeprowadzane w salach o dużej powierzchni.
11. Kandydat będzie miał wyznaczone miejsce, w którym będzie stał.
12. Dla kandydatów, którzy nie będą mogli przystąpić do badania wyników wyznaczony
zostanie dodatkowy termin.

