l
10.

Ostateczną ocenę
cząstkowych.

1

z

badania przydatności ustala komisja

z

uwzględnieniem

1. Komisja posługuje się punktową skalą ocen od 0 do 2.

12. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do szkoły na wolne miejsca kandydata, który:
a. w wyniku badania przydatnościotrzymał ocenę wyższąniż20 punktów

b, żożyłwymagane

dokumenty

§4

1,

Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w § 3 ust. 7 polega na:
a. zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej
pzez kandydata
b. powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela

c,

d.
e.

f.

zapamiętaniu

i

poMórzeniu głosem 2łaktowej melodii zagranĄ

1 raz

pzez

nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła / smutna)
powtórzeniu rytmu 2taktowego w metrum 4l4 zaprezentowanego przez nauczyciela
określenie ilości dźwięków we współbrzmieniu
oglądzie dłoni i postawy ciała kandydata,

§5
1.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata może wystąpic do komisji rekrutacyjnej z
wnioskiem a sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2.

Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust, '1. uzasadnienie zawierające przyczyny
odmowy przyjęcia kandydata, w tym nĄniższą liczbę punktów, która uprawniała do
przyjęcia, orazliczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.

Rodzic kandydata może wnieśćdo Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.

Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania,

§6

1.

Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższĄ niz pienłsza a
takze w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły muzycznej w trakcie
roku szkolnego albo w przypadku złożeniaprzez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły
w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny w celu sprawdzenia,
czy predyspozyĄe i poziom umiejętnościkandydata odpowiadają programowi klasy, do
której kandydat ma być przyjęty.

2.

Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę
możliwościprzyjęcia kandydata.

