HARMONOGRAM REKRUTACJI
DO KATOLICKIEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
NA ROK SZKOLNY 2017/2018
1. Składanie deklaracji do sekretariatu szkoły przez cały okres rekrutacji.
2. Od 13.02.2017 r. rozmowy wstępne według ustalonego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu.
3. Bezpłatne (nieobowiązkowe) konsultacje muzycznej dla kandydatów do szkoły prowadzone są od 20.02.2017 r.
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z nauczycielem danego instrumentu:
Osoby prowadzące konsultacje

Kontakt

p. Maria Gurgul (gitara)
p. Paweł Moszycki (gitara)
p. Sylwester Bryniak (klarnet)
p. Marek Sendecki (saksofon)
p. Kinga Pawlikowska (flet)
p. Anna Zielińska-Croom (fortepian)
p. Irena Bołoz (fortepian)
p. Renata Micołek-Wąsowicz (fortepian)
Micołek-Wąsowicz
p. Renata Kurzeja
(fortepian) (fortepian)
p. Szymon Biel (skrzypce)
p. Alicja Biel (skrzypce)
p. Jolanta Tupik (skrzypce)
p. Krystian Curzydło (skrzypce)
p. Krzysztof Biel (skrzypce)
p. Magdalena Makowska (teoria)
p. Adam Leśniak (perkusja)

Po rozmowie wstępnej
z dyrektorem szkoły, numery
telefonów nauczycieli
konsultantów będą dostępne
w sekretariacie szkoły
tel. 18 442 26 00

I. ETAP - REKRUTACJA ZASADNICZA DO 30 KWIETNIA 2017 r.
1.

2.

Egzamin (obowiązkowy) - badanie uzdolnień muzycznych:
• 5 kwietnia 2017 r. (środa) od godz. 10:00 sala nr 1 i 2 budynek C.
Egzamin odbywa się w formie indywidualnego przesł uchania. Podane godziny przesłuchań są terminami
orientacyjnymi i w trakcie egzaminów mogą nastąpić dro bne przesunięcia w czasie.
Do 10 kwietnia 2017 r. ogłoszenie wyników I etapu rekrutacji - wstępna lista pozytywnie
zakwalifikowanych dzieci, weryfikowana dokonaniem wpłaty wpisowego zgodnie z ustaleniami do dnia
21 kwietnia 2017 r.

II. ETAP - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO 31 MAJA 2017 r.
1.

Bezpłatne konsultacje muzyczne dla kandydatów w II etapie rekrutacji prowadzone będą od 10.05.2017 r.
po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z nauczycielem danego instrumentu.
2. Termin egzaminu (obowiązkowy) - badanie uzdolnień muzycznych:
• 24 i 31 maja 2017 r. (środa) godz. 10:00 sala nr 1 i 2 budynek C.
3. Do 1 czerwca 2017 r. ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji - lista pozytywnie zakwalifikowanych
dzieci, weryfikowana dokonaniem wpłaty wpisowego zgodnie z ustaleniami do dnia 2 czerwca 2017 r.
• 2 czerwca 2017 r. (piątek) godz. 16:00 sala nr 21 zebranie rodziców uczniów pozytywnie
zakwalifikowanych w procesie rekrutacji z wicedyrektorem ds. kształcenia muzycznego mgr Anną ZielińskąCroom. Podczas zebrania przekazane zostaną informacje dotyczące specyfiki kształcenia muzycznego oraz
ostatecznie ustalony zostanie drugi język obcy oraz instrument główny zgodnie z limitami zatwierdzonymi
przez dyrektora szkoły. Podczas zebrania nastąpi podpisanie umowy między rodzicami a szkołą.
4. Do dnia 5 czerwca 2017 r. przyjmowanie od wszystkich rodziców pozostałych dokumentów:
•
•

oświadczenie rodziców o szkole rejonowej (druk do pobrania w sekretariacie szkoły),
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
(kandydaci 6-letni),
• zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (kandydaci 6 i 7-letni),
• wydanej przez przedszkole lub szkolny oddział przedszkolny „Informacji o gotowości dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej”.
5. W dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) o godz. 16.30 - uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły połączone z koncertem
uczniów I i II klasy szkoły muzycznej (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

