Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Romualda Twardowskiego w Puławach
24-100 Puławy, ul. Partyzantów 46
tel./fax 888 58 50 (51)
------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPISY
2020/2021
Cykl 6-letni - od 7 lub 6 do 10 lat
1. skrzypce
2. akordeon
3. klarnet
4. perkusja
5. fortepian
6. flet
7. gitara
8. saksofon
9. trąbka
Cykl 4-letni (8 – nie więcej niż 16 lat)
1. akordeon
2. klarnet
3. trąbka
4. saksofon
5. flet
6. perkusja

Termin badania przydatności kandydatów do szkoły

15-16 VI 2020 r.
.

Badania przydatności kandydatów
Wypełnione kwestionariusze, które są do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w
sekretariacie proszę wysłać na adres sekretariat@szkolamuzycznapulawy.pl lub dostarczyć do
sekretariatu (od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00) Badanie odbędzie się w
siedzibie szkoły Jednocześnie biorąc pod uwagę trwający w dalszym ciągu na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2,
badanie odbędzie się z wytycznymi dyrektora szkoły, które są umieszczone poniżej. O
dokładnej dacie i godzinie badania kandydata Rodzic zostanie poinformowany telefonicznie
przez szkołę
Do wniosku należy również dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce
artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W przypadku dziecka 6 letniego wymagana jest opinia poradni psychologicznopedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
Ze względu na trudności związane z epidemią „koronawirusa” w/w zaświadczenia można
dostarczyć do 31 sierpnia 2020 r.
1.

Badanie przydatności obejmuje:
a) badanie słuchu
b) badanie poczucia rytmu
c) odporność psychiczna
d) ogólny rozwój psychofizyczny kandydata

2.

Badanie słuchu obejmuje:
a) ogólna wrażliwość na wysokość dźwięku
b) precyzyjne słyszenie i powtarzanie głosem granych na instrumencie poszczególnych
dźwięków, krótkich fragmentów melodii, słyszenie harmoniczne dwu i więcej
dźwięków
c) zaśpiewanie z pamięci znanej melodii lub piosenki

3.

Badanie poczucia rytmu obejmuje:
a) wyklaskiwanie zadanych przez nauczyciela krótkich fragmentów rytmicznych o
różnym stopniu trudności w tempach wolnych i umiarkowanych
b) reakcję na zmianę tempa i metrum

4.

Odporność psychiczna obejmuje:
a)

5.

zwracanie uwagi na ogólne zachowanie dziecka podczas badania uzdolnień

Rozwój psychofizyczny obejmuje:
a) predyspozycje do nauki na danym instrumencie
b) trafność odpowiedzi na zadane pytania
c) szybkość reakcji i realizacji postawionych zadań
d) ogólna inteligencja dziecka

6.

Za poszczególne kryteria komisja wystawia punktację.

7.

Ilość przyjętych uczniów niezależnie od wyników badań przydatności może być
ograniczona możliwościami kadrowymi, ilością wolnych miejsc.

8.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych będzie
podana w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania przydatności.

9.

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły będzie podana nie
później niż do 13 sierpnia 2020 r.

Wniosek
o przyjęcie do Szkoły Muzycznej I st. im. Romualda Twardowskiego w Puławach
Proszę o przyjęcie ..................................................................................................... do klasy pierwszej.
(imię i nazwisko kandydata)

Dziecko zainteresowane jest nauką gry na ...................................... lub ...........................................
.......
(nazwa instrumentu)
(nazwa instrumentu)
Jednocześnie, w przypadku przyjęcia dziecka/podopiecznego do szkoły, od początku nauki
zobowiązuję się:
1) zapewnić mu odpowiedni instrument do ćwiczeń,
2) dołożyć starań, aby dziecko przeznaczało odpowiednią ilość czasu na codzienną pracę z
instrumentem w domu (ilość czasu na każdym etapie nauki określi indywidualnie nauczyciel
przedmiotu głównego).

DANE OSOBOWE KANDYDATA (obowiązkowe)
Imię i nazwisko ………………..................................................................................................
Data i miejsce urodzenia, województwo ..................................................................................
Adres zamieszkania ....................................................................................................................
Nr PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego ………………………………………..
Szkoła, klasa .....................................................................................................................
Posiadany instrument. .....................................................................................
Czy dziecko posiada jakieś dysfunkcje (leczy się przewlekle) ................................................................

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW (obowiązkowe)
Ojca (prawnego opiekuna)
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefony:

........................................................... ........................................................... stacjonarny
.......................................
........................................................... ...........................................................
komórkowy

......................................
adres poczty elektronicznej:

Matki (prawnego opiekuna)
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Telefony:

........................................................... ........................................................... stacjonarny
.......................................
........................................................... ...........................................................
komórkowy

......................................
adres poczty elektronicznej:
..................................................

..................................................

data i podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW NA UCZNIÓW
SZKOŁY MUZYCZNEJ
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana/kandydata na ucznia danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im.
Romualda
Twardowskiego
w
Puławach
,reprezentowana
przez
Dyrektora
,e-mail:
sekretariat@szkolamuzycznapulawy.pl reprezentowana przez Dyrekcję szkoły.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony
iodo@szkolamuzycznapulawy.pl

3.

Dane osobowe Pana/Pani/kandydata na ucznia będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2019 poz. 686 z
późn.zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji do szkoły.

4.

Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych.

5.

Dane osobowe kandydata na ucznia szkoły oraz jego opiekunów prawnych będą przetwarzane zgodnie z zapisami
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt zatwierdzonego przez Archiwum Państwowe.

6.

Opiekunowie prawni kandydata mają prawo żądania od szkoły: dostępu do danych osobowych, usunięcia tych danych
osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania podanych wcześniej danych,

7.

Skargi w zakresie zgodności przetwarzania danych z prawem mają Państwo prawo zgłaszać do organu nadzorczego
jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły kandydata. Nie
podanie danych identyfikacyjnych kandydata skutkować będzie niemożnością przystąpienia do rekrutacji.

Danych

możliwy

jest

za

pomocą

adresu

email

(adres

email):

PROCEDURA UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO PODCZAS
REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I ST.
IM. ROMUALDA TWARDOWSKIEGO
W PUŁAWACH
1. Kandydaci do szkoły o terminie przesłuchania wstępnego do szkoły zostaną
powiadomieni telefonicznie lub mailowo i zostaną zobligowani do potwierdzenia
przybycia w wyznaczonym dniu i godzinie.
2. Na przesłuchanie wstępne do szkoły zgłaszają się tylko kandydaci zdrowi – bez
objawów chorobowych (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, osoby poddane
kwarantannie).
3. Kandydaci do szkoły oraz osoby im towarzyszące rodzice/opiekunowie prawni
wchodząc na teren szkoły zobowiązani są do przestrzegania wszelkich środków
ostrożności (posiadać osłonę na usta, nos, zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji
znajdującym się przy portierni).
4. Kandydat wraz z rodzicem/opiekunem prawnym wchodzić będą do budynku szkoły
od ul. Partyzantów (wejście główne).
5. Po wejściu do budynku szkoły rodzic/opiekun prawny kandydata zobowiązany będzie
do wypełnienia oświadczenia oceny ryzyka epidemiologicznego oraz zgody
na pomiar temperatury.
6. Po wypełnieniu niezbędnych dokumentów wyznaczony pracownik dokona pomiaru
temperatury.
7. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczeń lub rodzic/opiekun prawny jest
chory (ma podwyższoną temperaturę) i może zarażać innych, pracownik dokonujący
pomiaru ma prawo odmówić wpuszczenia ucznia, rodzica/opiekuna prawnego na teren
szkoły.
8. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie wymogi może udać się wraz z rodzicem/opiekunem
prawnym do miejsca przesłuchań, które zostanie mu wskazane przez pracownika
szkoły.
9. Przesłuchania kandydatów odbędą się na parterze w sali koncertowej.
10. Czas przeznaczony na przesłuchanie jednego kandydata wynosi ok. 15 min.
11. Między kandydatem do szkoły, jego rodzicem/opiekunem prawnym,
a przeprowadzającym przesłuchania wstępne członkiem komisji oraz pomiędzy
członkami komisji i innymi pracownikami szkoły musi być zachowany dystans 2 m.
12. Członkowie komisji oraz pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do zachowania
wszelkich środków ostrożności (osłona usta i nos, dezynfekcja sprzętu, dezynfekcja
rąk).
13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za otwieranie,
zamykanie i dezynfekcję drzwi do sali, w której odbywają się przesłuchania oraz
każdorazowego wietrzenia pomieszczenia min. 5 min., po zakończeniu przesłuchania
kandydata.
14. Po zakończonym przesłuchaniu kandydat oraz rodzic/opiekun prawny opuszcza
budynek szkoły kierując się do wyjścia ewakuacyjnego znajdującego się od strony
parkingu, które wskaże wyznaczony pracownik szkoły, co uniemożliwi kontakt osób
wychodzących z przesłuchań z osobami oczekującymi na przesłuchania.
Rodzicu zachowaj spokój, cierpliwie oczekuj na swoją kolej, wszelkie utrudnienia
i ograniczenia w funkcjonowaniu szkoły wynikają z troski o zdrowie Twojego
dziecka, jego najbliższych oraz pracowników szkoły.

