
1.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do OSM I st. w Szczecinie powinni posiadać 
predyspozycje muzyczne, potwierdzone badaniem przydatności przeprowadzonym 
przez Komisję Rekrutacyjną. 

2. Termin badania przydatności ustalany jest co roku zgodnie z przeprowadzanym 
przez organ prowadzący naborem elektronicznym, najpóźniej do dnia zakończenia 
zajęć dydaktyczno- wychowawczych. 

3. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie konsultacje, wstępne badanie 
uzdolnień w ramach Dni Otwartych Szkoły oraz umieszcza na stronie szkoły 
informację dotyczącą zasad rekrutacji, sposobu przeprowadzania badań 
przydatności do klasy I i wszelkich terminów związanych z rekrutacją.

 4. Rekrutacja do klasy pierwszej OSM I st. w Szczecinie składa się z II etapów:

 - I etap – badanie przydatności kandydata/test ogólny 

- II etap - w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów w I etapie i ograniczonej 
liczby miejsc, którą dysponuje szkoła stosuje się kryteria ustawowe:

 - wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 - niepełnosprawność obojga rodziców, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 - objęcie kandydata pieczą zastępczą 

kryteria, o których mowa mają jednakową wartość.

 5. Badanie przydatności kandydata polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i 
predyspozycji do gry na danym instrumencie. Badanie przydatności kandydatów 
obejmuje: 

a) zaprezentowanie krótkiej piosenki, powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków, 
krótkich motywów melodycznych, 

b) powtarzanie schematów rytmicznych klaskaniem lub głosem, 

c) badanie pamięci muzycznej, oraz badanie warunków psychofizycznych, zdolności 
ruchowych i manualnych. 

d) test ogólny- badanie warunków ruchowych i manualnych 



 5. Kandydat do szkoły powinien złożyć w sekretariacie szkoły: 

- kwestionariusz osobowy, 

- wniosek z naboru elektronicznego,

 - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole 
muzycznej 

7. Przeciwwskazaniami do kształcenia muzycznego są: 

a) wady psychofizyczne – niesprawność rąk lub palców, 

b) wady postawy stwierdzone przez lekarza ( np. skrzywienie kręgosłupa) 
ograniczające sprawność fizyczną i swobodę ruchową rąk, 

c) brak predyspozycji muzycznych (brak słuchu muzycznego, pamięci muzycznej i 
poczucia rytmu ). 

9. Elementy składowe badania przydatności kandydatów do OSM I st. w Szczecinie 
są poddawane ocenie w skali od 0 do 25 punktów. Kandydat do OSM I st. powinien 
uzyskać minimum 18 punktów. Test ogólny nie podlega ocenie. 


