REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYJĘĆ DO KATEDRALNEJ
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st. w POZNANIU.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół
i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

1. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest wiek
określony aktualnym rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek
artystycznych.
2. Szkoła może prowadzić dla kandydatów poradnictwo obejmujące:
a) informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia,
b) okresową działalność konsultacyjną ( warsztaty, drzwi otwarte),
3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie wraz ze
świadectwem zdrowia w terminie od 01 stycznia do 31 marca.
4. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie badania przydatności.
5. Datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.
6. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje
spośród nauczycieli szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną i wyznacza jej
przewodniczącego. W jej skład może wchodzić dyrektor Poznańskiego Chóru
Katedralnego.
7. Z przebiegu badania przydatności kandydatów,
komisja sporządza protokół
zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8. Badanie przydatności kandydatów polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,
warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na instrumencie i nauki
śpiewu.
9. Sposób i zakres przeprowadzenia badania przydatności kandydatów ustala komisja.
10. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie wyników
badania przydatności.
11. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły w ciągu trzech dni po
zakończeniu badania przydatności.
12. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się o przyjęcie do
klasy pierwszej ( po terminie badania przydatności) lub wyższej niż pierwsza po
ustaleniu przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających
programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty, a w przypadku szkoły
ogólnokształcącej także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa
ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał.
13. Różnice programowe z zajęć edukacyjnych uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych
przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.
14. Jeżeli w poprzedniej szkole uczeń uczył się, jako przedmiotu obowiązkowego, języka
obcego (języków obcych) innego niż są nauczane w KOSM, uczeń może:

• uczyć się danego języka obcego (języków obcych), wyrównując we własnym zakresie
braki programowe do końca roku szkolnego, albo
• kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego
uczył się w poprzedniej szkole, albo
• uczęszczać na zajęcia z danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.
Dla ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego (języków
obcych), jako przedmiotu obowiązkowego, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
Egzamin klasyfikacyjny jest przeprowadzany na zasadach określonych w przepisach
dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach
artystycznych.

Poznań, 18 grudnia 2015 r.

