Informacja dla kandydatów ubiegających się o
przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Strzelcach Opolskich

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Strzelcach Opolskich oferuje naukę gry na
następujących instrumentach: fortepian, akordeon, skrzypce, gitara, flet, obój, klarnet,
fagot, saksofon, trąbka, puzon, tuba, waltornia oraz instrumenty perkusyjne.
Nauka jest prowadzona w dwóch cyklach: 6-letnim i 4-letnim.

Warunki rekrutacji:
O przyjęcie do klasy pierwszej 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 Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 966 z późn. zm.) oraz
nie więcej niż 10 lat.
O przyjęcie do klasy pierwszej o czteroletnim cyklu nauczania może ubiegać się kandydat,
który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją wnioski rekrutacyjne do PSM I st. w
Strzelcach Opolskich przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
sekretariat@psm-strzelceop.pl
Wymagane zaświadczenie lekarskie można dostarczyć w późniejszym terminie, nie później
niż do 25 września 2020 r. Po złożeniu wniosku, sekretariat szkoły będzie się z Państwem
kontaktował w celu przekazania szczegółowych informacji.

Komplet dokumentacji kandydata obejmuje:

1.

Wniosek o przyjęcie do szkoły – kwestionariusz

2.

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole
muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

3.

Klauzula informacyjna RODO – przetwarzanie danych osobowych w związku z
procesem rekrutacji
Uwaga!
Wnioski o przyjęcie kandydata do szkoły można pobrać na stronie internetowej szkoły:
www.psm-strzelceop.pl
Zakres i tematyka badania przydatności:

Dla kandydatów do szkoły przeprowadza się badanie przydatności, które polega na
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna) a
także warunki psychofizyczne oraz predyspozycje do nauki gry na określonym instrumencie.
Badanie przydatności kandydata jest dla wszystkich jednakowe.
Ze względu na panujące warunki epidemiologiczne test może być zmodyfikowany do
niezbędnego minimum pozwalający określić predyspozycje kandydata.
Termin badania przydatności: 22 czerwca 2020 roku – 13 sierpnia 2020 roku.
Komisja rekrutacyjna ustali i poda do publicznej wiadomości listę kandydatów
zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (w zależności od posiadanych miejsc) zostanie
podana do publicznej wiadomości w dniu 14 sierpnia 2020 roku.
Wszystkie listy zostaną podane do wiadomości na drzwiach wejściowych szkoły oraz na
stronie internetowej szkoły.
O dacie i godzinie badań kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.
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