ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO
KATOLICKIEJ NIEPUBLICZNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA W NOWYM SĄCZU
1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, których rodzice zadeklarowali na piśmie chęć ich zapisu do
KNOSM I St. Dzieci te podlegają obowiązkowi szkolnemu i osiągnęły dojrzałość szkolną oraz ukończyły
oddział przedszkolny w szkole lub w przedszkolu.
2. W stosunku do dzieci, kt órych rodzice złożyli w odpowiednim czasie pisemn ą deklarację zapisu
przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne.
3. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi Dyrektor Szkoły ze wskazanymi przez niego osobami.
4. W ramach postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły przeprowadza rozmowę wstępną z
dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), o terminie kt órej informowani są oni drogą
telefoniczną.
5. Nie zgłoszenie się na rozmowę wstępną w wyznaczonym terminie traktowane jest jako rezygnacja i
skreślenie z listy kandydatów. W sytuacjach losowych istnieje możliwość przełożenia tego terminu.
6. Rozmowa wstępna ma na celu zapoznanie z dzieckiem i rodzicami (prawnymi opiekunami), którzy
informowani są o ofercie edukacyjnej szkoły, umowie, zasadach rekrutacji i zasadach p łatności za
czesne. Dyrektor szkoły informuje również rodziców o możliwości skorzystania z bezpłatnej konsultacji
muzycznej ze specjalistą (nauczycielem gry na danym instrumencie) jeszcze przed egzaminem.
7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie egzaminu - tzw. „badania uzdolnień
muzycznych". Sprawdzane są również predyspozycje oraz warunki fizyczne do nauki gry na danym
instrumencie.
8. Sposób i zakres przeprowadzania badania uzdolnień muzycznych kandydatów ustala komisja.
9. W celu przeprowadzenia badania uzdolnień muzycznych kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród
nauczycieli specjalistów szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją" i wyznacza
jej przewodniczącego.
10. Dyrektor ustala harmonogram rekrutacji, w którym umieszcza między innymi datę egzaminu (badania
uzdolnień muzycznych).
11. Komisja może wymagać dodatkowo przedłożenia przez rodziców (opiekunów prawych) kandydata, opinii
lekarza specjalisty lub wyników badań specjalistycznych.
12. Z egzaminu komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów zakwalifikowanych do klasy
pierwszej z uwzględnieniem wybranego instrumentu.
13. Oceny uzdolnień muzycznych ustala komisja lub zespoły kwalifikacyjne odrębnie dla każdej części
badania przydatności wg obowiązującej skali punktów.
14. O przyjęciu do szkoły decyduje ilość zdobytych punktów podczas egzaminu oraz poziom dojrzałości
szkolnej.
15. W trakcie rekrutacji przy równej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci
uczęszczające do oddziału przedszkolnego KSP, rodzeństwo uczniów KNOSM i KSP, dzieci
pracowników szkoły i placówek prowadzonych przez KSO, a następnie absolwenci Niepublicznego
Przedszkola Katolickiego i innych przedszkoli oraz szkół katolickich.
16. W pierwszym zasadniczym etapie rekrutacji - do końca kwietnia i w drugim uzupełniającym do końca
maja, Dyrektor ogłasza listę uczniów przyjętych do szkoły, a po dostarczeniu przez rodziców wszystkich
wymaganych dokumentów i potwierdzeniu dokonanych wpłat wpisowego, w pierwszym tygodniu
czerwca ustala ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły.
17. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowi ązani są w wyznaczonym przez dyrektora terminie wp łacić
ustaloną kwotę wpisowego. Niedokonanie w/w wpłaty traktowane jest jako rezygnacja i skutkuje
skreśleniem z wstępnej listy uczniów przyjętych do szkoły. Miejsce to uzupełnia się kandydatem
z listy rezerwowej.
18. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Decyzja ta jest ostateczna.
19. O pozytywnej lub negatywnej decyzji Dyrektora Szko ły, zarówno w maju jak i w czerwcu, rodzice
(prawni opiekunowie) dziecka informowani są listem poleconym.
20. Dzieci, które z braku miejsc nie zakwalifikowały się do klasy pierwszej zostają umieszczone na liście
rezerwowej według kolejności zgłoszenia deklaracji zapisu.
21. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Dyrektor Szkoły w pierwszym tygodniu czerwca
organizuje uroczyste spotkanie uczniów przyjętych do klasy pierwszej połączone z koncertem aktualnych
pierwszoklasistów. Podczas tego spotkania rodzice i dzieci poznaj ą wszystkich uczących w tej klasie
nauczycieli oraz zostają zapoznani z informacjami dotyczącymi organizacji nowego roku szkolnego.
O terminie tego spotkania rodzice informowani są telefonicznie oraz na stronie internetowej szko ły.
Laureaci ogólnopolskich i regionalnych konkursów muzycznych (CEA) i konkursów przedmiotowych
organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz stypendyści za osiągnięcia muzyczne oraz
wyniki w nauce, przyjmowani są w pierwszej kolejności i zwolnieni są z płatności czesnego.

