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Golub-Dobrzyń, 18.05.2020r. 

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    N R   16/2020 

 

p.o. Dyrektora Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu – Dobrzyniu, 

w związku z organizacją badania przydatności kandydatów na Rok Szkolny 2020/2021.  

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 871) 

§ 1 

Termin badania przydatności kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej 

Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Golubiu-Dobrzyniu wyznaczam na dzień 05/08.06.2020 w 

siedzibie szkoły przy ulicy Konopnickiej 15 w Golubiu-Dobrzyniu. 

§ 2 

Badanie przydatności odbędzie się o wcześniej wyznaczonej godzinie, indywidualnej dla 

każdego kandydata, przy uwzględnieniu warunków obostrzeń sanitarnych. Rodzice lub 

opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo na co najmniej 7 dni 

przed terminem o dokładnej godzinie badania. Czas przesłuchania planowany jest na 20min.  

§ 3 

Szczegółowe warunki badania przydatności dla kandydatów PSM I st. w Golubiu-Dobrzyniu 

określone zostały w załączniku nr 1 do pisma.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 

 

Termin i warunki przeprowadzenia badania przydatności  

dla kandydatów do PSM I st. w Golubiu – Dobrzyniu  

(postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021) 

 

1. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 05/08.06.2020  

2. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania przydatności muzycznej.  

3. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do 

nauki gry na określonym instrumencie. 

4. Badanie przydatności odbędzie się o wcześniej wyznaczonej godzinie, indywidualnej 

dla każdego kandydata, przy uwzględnieniu warunków obostrzeń sanitarnych. Rodzice 

lub opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo na co 

najmniej 7 dni przed terminem o dokładnej godzinie badania.  

5. Czas przesłuchania planowany jest na 20min. 

6. Kandydat zakwalifikowany do szkoły musi uzyskać co najmniej 25 pkt. podczas testu 

badania przydatności.  

7. Test badania przydatności - odpowiednio dla sześcioletniego i czteroletniego cyklu 

kształcenia - jest dostosowany do wieku i możliwości rozwojowych kandydata.  

8. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu sześcioletniego obowiązuje 

badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie 

rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych 

predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat podczas testu może 

uzyskać maks. 48 punktów.  

9. 0 kolejności przyjęć do cyklu sześcioletniego decyduje punktacja uzyskana podczas 

badania uzdolnień muzycznych (maks. 48 pkt.).  

10. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do cyklu czteroletniego obowiązuje 

badanie przydatności polegające na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych (poczucie 

rytmu, słuch muzyczny, intonacja, pamięć muzyczna) oraz indywidualnych 
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predyspozycji do gry na wybranym instrumencie. Kandydat podczas testu może 

uzyskać maks. 48 punktów.  

11. 0 kolejności przyjęć do cyklu czteroletniego decyduje punktacja uzyskana podczas 

badania uzdolnień muzycznych (maks. 48 pkt.).  

12. Warunkiem przyjęcia do szkoły jest złożenie wniosku dostępnego na stronie 

internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.  

13. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do złożenia 

zaświadczenie lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do nauki w wybranej 

specjalności. Ostateczny termin dostarczenia zaświadczenia – 25.09.2020r. 

14. Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 18 kwietnia 2020r. do dnia 

poprzedzającego wyznaczony termin badania przydatności. W roku 2020/2021 

wniosek składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

15. Szczegółowe informacje dla kandydatów dostępne są na stronie internetowej szkoły: 

www.psmgd.pl  

http://www.psmgd.pl/

