Zmiany w regulaminie rekrutacji PSM I st. w Żorach
w związku z sytuacją zagrożenia epidemicznego, panującego na terenie kraju
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza się
następujące zmiany w dotychczasowym regulaminie rekrutacji do PSM I st.:
§ 5 regulaminu zmienia swoje brzmienie na:
1. Badanie przydatności kandydatów do klasy pierwszej jest jednoetapowe i polega na
sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji kandydata do nauki gry na
określonym instrumencie poprzez:
a)

zaprezentowanie dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata lub
nauczonej na zajęciach przygotowawczych,
b) rozróżnianie dźwięków wysokich i niskich,
c) określanie ilości dźwięków w akordach,
d) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, krótkich odcinków
melodycznych,
e) powtarzanie schematów rytmicznych.
2. Predyspozycje kandydata wymienione w ust. 1 podlegają ocenie punktowej.
3. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl
kształcenia.
§ 6 zmienia regulaminu swoje brzmienie na:
1. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25 maja 2020,
postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być
przeprowadzone w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie terminu nastąpiło na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z
późn. zm.) i zostało dokonane na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pod następującym adresem:
http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/komunikat-ws.-rekrutacji-do-szkol-art-3231.php
2. Szkoła podaje termin przeprowadzenia badania przydatności do publicznej
wiadomości co najmniej na 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia w postaci
publikacji informacji na stronie internetowej szkoły oraz na stronie BIP.
§ 7 pkt. 2d) regulaminu zmienia swoje brzmienie na:
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 25 maja 2020 dzień
14 sierpnia 2020 r. został ustalony jako ostateczny termin ogłoszenia list osób
przyjętych i nieprzyjętych.
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§ 9 pkt. 4 regulaminu zmienia swoje brzmienie na:
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

