WARUNKI REKRUTACJI DO PSM I ST. W BRZEZINACH
Badanie predyspozycji kandydatów odbędzie się 22 i 23 czerwca oraz 14 lipca 2020 roku.
1. Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się
o przyjęcie kandydaci po ukończeniu w danym roku kalendarzowym 7 lat lub 6 lat,
w przypadku jeśli dziecko:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez
publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną; oraz nie więcej niż 10 lat.
2. Do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu czteroletniego mogą ubiegać się
o przyjęcie kandydaci po ukończeniu w danym roku kalendarzowym co najmniej 8 lat
i nie więcej niż 16 lat.
BADANIE PREDYSPOZYCJI DO KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO
Badanie polega na sprawdzeniu uzdolnień i predyspozycji do nauki gry na określonym
instrumencie.
Kryteria oceny:
SŁUCH
- Odtwarzanie pojedynczych dźwięków – powtarzanie głosem po usłyszeniu zagranego dźwięku na
klawiaturze lub zaśpiewanego głosem;
- Powtarzanie motywów melodyczno - rytmicznych – powtarzanie głosem po uprzednim zagraniu
na klawiaturze lub zaśpiewaniu;
- Porównywanie melodii (taka sama, inna);
- Porównywanie akordów (taki sam, inny);
- Rozpoznanie ilości dźwięków (1, 2, dużo) zagranych na klawiaturze harmonicznie (jednocześnie);
POCZUCIE RYTMU
- Powtarzanie rytmów – wyklaskanie po uprzednim wyklaskaniu lub wystukaniu;
PAMIĘĆ MUZYCZNA
- Zapamiętywanie krótkich motywów melodyczno - rytmicznych;

W badaniu brane są również pod uwagę warunki psychofizyczne kandydata w celu wyboru
najbardziej odpowiedniego instrumentu.
W celu przeprowadzenia badania przydatności i egzaminów wstępnych dyrektor powołuje
komisję rekrutacyjną. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
a) przewodniczący komisji,
b) nauczyciele szkoły.
Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
a) podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji,
b) ustalenie zakresu i tematów badania przydatności lub egzaminu wstępnego,
c) ustalenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
O przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor.
WYNIKI REKRUTACJI
Lista osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie
internetowej w dniu 20.07.2020 r.
Uwaga! Zakwalifikowany oznacza, że kandydat spełnia podstawowe wymagane warunki
niezbędne do nauki w szkole muzycznej choć nie jest to jednoznaczne
z przyjęciem do szkoły.
Lista osób przyjętych do PSM I st. w Brzezinach zostanie ogłoszona na stronie internetowej
szkoły w zakładce rekrutacja do 14.08.2020 r.
W związku z obecną sytuacją epidemiczną, w dniu badania przydatności rodzice/prawni
opiekunowie:
- dostarczają komisji wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia kandydata na potrzebę
udziału w badaniu przydatności.
- są zobowiązani do ścisłego przestrzegania procedury bezpieczeństwa dla kandydatów,
zgodnej z wytycznymi i zaleceniami MEN, GIS oraz CEA

