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Informator dla kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st.
na rok szkolny 2019/2020
Sekretariat: Halina Szymczak, Monika Jobda
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek 9.00-18.00
w czasie ferii zimowych - 9.00 - 16.00.
Indywidualny kontakt z kadrą kierowniczą należy uzgodnić za pośrednictwem Sekretariatu.
I.

Egzamin kwalifikacyjny

1. W przypadku kandydatów do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st. przeprowadza się egzamin
kwalifikacyjny.
2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez Szkołę możliwości
przyjęcia kandydata, a każdy wniosek o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza jest rozpatrywany
indywidualnie przez dyrektora Szkoły.
3. O odmowie zorganizowania egzaminu klasyfikacyjnego z powodu braku możliwości przyjęcia do
Szkoły, rodzice kandydata są informowani pisemnie.
4. Egzamin kwalifikacyjny ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata
odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty w ZPSM nr 4.
5. Egzamin kwalifikacyjny jest oceniany w skali punktowej od 0 do 25. Komisja kwalifikacyjna ma prawo
określić minimalną liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia, którą powinien uzyskać kandydat
z przeprowadzonego egzaminu.
6. Egzamin kwalifikacyjny obejmuje:
1) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych;
informacji nt. wymagań repertuarowych do danej klasy, można zasięgać indywidualnie w ramach
konsultacji, o których mowa w Rozdz. III ust. 1 i 2, a także telefonicznie, za pośrednictwem
Sekretariatu;
2) egzamin ogólnomuzyczny, ze szczególnym uwzględnieniem badania predyspozycji i umiejętności
słuchowych oraz obejmujący wymagany na danym poziomie kształcenia zakres wiedzy
i umiejętności z przedmiotów teoretycznych muzycznych.
7. Nie przewiduje się rekrutacji do VII i VIII klasy w OSM I st.
II.

Terminy, wymagane dokumenty

1. Przewiduje się organizację egzaminów kwalifikacyjnych do klas wyższych niż pierwsza w OSM I st.
w terminie 4-9 marca 2019 r., tzn. w tym samym terminie, co badania przydatności do I klasy
OSM I st.
2. W Sekretariacie Szkoły należy złożyć komplet następujących dokumentów:
1) wniosek o przyjęcie do szkoły (wzór wniosku dostępny w Sekretariacie i na stronie internetowej
Szkoły);
2) zaświadczenie lekarskie:
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a) o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w ogólnokształcącej szkole
muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
b) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na instrumentach dętych,
wydane przez lekarza pulmonologa (w przypadku kandydatów na instrumenty dęte),
3) zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy programowo niższej w stosunku do klasy do której
kandydat zdaje;
4) świadectwo z poprzedniego roku szkolnego, lub 2 osobne świadectwa, jeśli kandydat chodził
osobno szkoły muzycznej i ogólnokształcącej.
2. Dokumenty powinny być składane w oryginale, w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu, albo
w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
3. Sekretariat przyjmuje wyłącznie cały obowiązujący kandydata komplet dokumentów.

III. Konsultacje, Bursa
1. Szkoła może organizować jednorazowe indywidualne konsultacje dla kandydatów do klas wyższych
niż pierwsza u wybranych pedagogów, mające na celu:
1) określenie celowości i możliwości kształcenia w naszej Szkole;
2) wstępne zbadanie poziomu umiejętności, wiedzy i predyspozycji;
3) udzielenie porady programowej, i in.
2. Konsultacje ustala się za pośrednictwem Sekretariatu.
3. Uczniowie spoza Warszawy mogą ubiegać się o miejsce w Bursie Szkół Artystycznych na ul. Miodowej
24 a), tel. (22) 635-41-74 centrala, (22) 635-79-05 sekretariat.
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