
REGULAMIN  EGZAMINU  WSTĘPNEGO 

do I kl. POSM II st. im. Fr. Chopina w Krakowie 

i naboru uzupełniającego do klas wyższych 

 
 

1. Egzamin ma charakter konkursowy i obejmuje: 

a) egzamin kierunkowy: 

- praktyczny z przygotowanych utworów muzycznych (na wydział instrumentalny) 

- z testów rytmicznych (na wydział rytmiki) 

b) egzamin ustny z kształcenia słuchu 

c) egzamin ustny z wiadomości o muzyce 

d) sprawdzian pisemny i praktyczny z harmonii dla kandydatów do klasy IV 

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dyrektora szkoły. 

3. Komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 2, może być podzielona na podzespoły 

decyzją dyrektora szkoły. 

4. Skala ocen dla każdego egzaminu jest następująca:  

1) z przedmiotów kierunkowych, kształcenia słuchu, wiadomości o muzyce: 

6 celujący 

5 bardzo dobry 

4 dobry 

3 dostateczny 

2 dopuszczający 

1 niedostateczny 

2) sprawdzian pisemny i praktyczny z harmonii jest na zaliczenie. 

              

5. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi 18 (egz.kierunkowy celujący  

= 6+ kształcenie słuchu celujący = 6 + wiadomości o muzyce celujący = 6 ). 

6. Uzyskanie oceny dopuszczający z egzaminu kierunkowego i kształcenia słuchu  - 

dyskwalifikuje kandydata (egzamin uważa się za niezdany). 

7. Na wydział rytmiki dodatkowo należy uzyskać ocenę co najmniej dostateczny z gry  

na fortepianie, w przeciwnym przypadku egzamin uważa się za niezdany. 

8. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, uwzględniana będzie średnia 

ocen z zajęć ogólnokształcących, inne osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie 

szkolnym oraz wyniki uzyskane w trybie zewnętrznego systemu oceniania. 

9. Kandydaci, którzy uzyskają punktację poniżej 9 , nie będą brani pod uwagę przy ustalaniu 

listy przyjętych. 

10. W ramach wolnych miejsc mogą zostać przyjęci do szkoły kandydaci, którzy otrzymali  

z wiadomości o muzyce ocenę dopuszczający - 2, jeśli uzyskali z egzaminu kierunkowego 

co najmniej dobry – 4 i z kształcenia słuchu dostateczny - 3  

lub co najmniej: dostateczny - 3 z wiadomości o muzyce, dostateczny z egzaminu 

kierunkowego i dobry – 4 z kształcenia słuchu. 

11. W tym ostatnim przypadku komisja proponuje uczniowi zmianę instrumentu. 

12. Kandydaci są przyjmowani w kolejności uzyskanych punktów w ramach posiadanego 

limitu miejsc. 

13. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły 

ma kandydat z wyższą ilością punktów z egzaminu kierunkowego. 

14. Wyniki egzaminu zostają ogłoszone w terminie do siedmiu dni od daty jego zakończenia 

(nie licząc świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). 


