
REGULAMIN  REKRUTACJI 
 

w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Aleksandra Tansmana 

 w Łodzi 
 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki  w sprawie  warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych 
typów szkół do innych z dnia 7 września 1999 r.  (Dz. U. Nr 85, poz. 943) 

 
§ 1 

Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi jest ukończone 6 lat                              
i nie przekroczony 16 rok Ŝycia. 
 

§ 2 
1. Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  im. Aleksandra Tansmana w Łodzi prowadzi dla 
kandydatów poradnictwo  obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, 
warunkach nauki  i programie kształcenia. 
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi moŜe prowadzić: 
1) okresową działalność konsultacyjną poprzez m.in. zajęcia praktyczne, kursy, 
akcje otwartej szkoły. 
2) wstępne badania zainteresowań i uzdolnień kandydatów i na tej podstawie   
określenie moŜliwości i celowości wyboru przez kandydata danego kierunku 
kształcenia. 

 
§ 3 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                       
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi składają kwestionariusz osobowy wraz ze świadectwem 
zdrowia, w terminie od dnia 1 marca do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego. 
 

 
§ 4 

Kwalifikacja kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                                        
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi odbywa się na podstawie badania przydatności. 
 

 
 
 



§ 5 
1. Badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                      
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi przeprowadza się w okresie od 4 maja danego roku 
kalendarzowego do zakończenia zajęć lekcyjnych. 
2. Datę badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi ustala  Dyrektor Szkoły. 
 

§ 6 
Kwalifikacje kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                              
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi odbywają się na podstawie badania przydatności. 
 

§ 7 
W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły 
Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi Dyrektor Szkoły powołuje spośród 
nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną i wyznacza jej 
przewodniczącego. 
 

§ 8 
Badanie przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                          
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, 
warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym 
instrumencie. 
 

§ 9 
1. Z przebiegu badania przydatności komisja sporządza protokół zawierający listę 
kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów nie zakwalifikowanych oraz    
uzyskane przez nich oceny/punkty. 
2. Protokół z przebiegu badania przydatności jest przechowywany w Państwowej 
Szkole Muzycznej I st.  im. Aleksandra Tansmana w Łodzi prze okres pełnego cyklu 
kształcenia. 
  

§ 10 
Po kaŜdej części badania przydatności komisja wpisuje do protokołu uzyskane przez 
kandydata wyniki.  
 

§ 11 
1. Decyzję o przyjęciu kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  im. Aleksandra 
Tansmana w Łodzi  podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ostatecznej oceny                      
z badania przydatności.  
2. Dyrektor ogłasza listę kandydatów przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.  
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi w ciągu trzech dni po zakończeniu badania 
przydatności. 



 
 

§ 12 
 

1. W indywidualnych przypadkach kandydat do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.      
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi moŜe ubiegać się o przyjęcie do klasy wyŜszej                   
niŜ pierwsza. 
2. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyŜszej niŜ pierwsza w Państwowej Szkole  
Muzycznej I st.  im. Aleksandra Tansmana w Łodzi podejmuje Dyrektor na podstawie 
ustalenia przez komisję  predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających 
programowi klasy, do której kandydat moŜe być przyjęty. 
 

§ 13 
 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się moŜliwość przechodzenia ucznia  
z innej szkoły artystycznej do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra 
Tansmana w Łodzi. 
2. Decyzję o przejściu ucznia z innej szkoły do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.              
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi podejmuje Dyrektor Szkoły na podstawie ustalenia 
przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi 
klasy, do której uczeń ma być przyjęty. 
 

§ 14 
 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń moŜe być przyjęty do Państwowej 
Szkoły Muzycznej I st.  im. Aleksandra Tansmana w Łodzi w ciągu roku szkolnego. 
2. Decyzję o przyjęciu ucznia do Państwowej Szkoły Muzycznej I st.                                  
im. Aleksandra Tansmana w Łodzi w trakcie roku szkolnego podejmuje Dyrektor Szkoły   
na podstawie ustalenia przez komisję  predyspozycji i poziomu umiejętności 
odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty. 
 
 

§ 15 
 
 
Regulamin  Rekrutacji  w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra 
Tansmana w Łodzi wchodzi z dniem  17 września 1999 r. 

  


