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§5

W tęrminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjęĘch
i kandydatów nieprzyjętych do szkoły, rodzic (opiekun prawny) kandydata możę wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do szkoĘ.
Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 5 dni od dnia wystąpieńa przez rodzica
(opiekuna prawnego) kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 uzasadnienie
zawierujące przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym nĄniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, otaz liczbę punktów, którą kandydat ottzymał
w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic (opiekun prawny) kandydata może wnieść do dyrektora szkoĘ odwołanie
odrozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatĄe odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§6

Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szko§ do klasy v,,yższej niż pierwsza, a

także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły muzycznej w trakcie
roku szkolnego albo w przypadku złożenia przęz kandydata wniosku o przyjęcia do
szkoĘ w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny w celu
sprawdzenia, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają
programowi klasy, do której kandydat ma być ptzyjęty.
Warunkiem przeprowadzenia egzarninu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę
możliwośc i przyjęcia kandydata.
Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany w terminie badania przydatności
kandydatów, a w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoĘ w ciągu roku szkolnego
lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoĘ w trakcie roku szkolnego, termin egzaminu

Wznacza dyrektor w okresie do 30 dni od daĘ ńożenia wniosku przęz kandydata.
Egzamin kwalifikacyjny obejmuje wiedzę i umiejętności z zajęć edukacyjnych
artys§cznych w zakresie odpowiadającym zręalizowaniu podstawy programowej
ksźałcenia w zawodach szkolnictwa aĘstycmego na etapie umożliwiającym przyjęcie
odpowiednio kandydata albo ucznia do klasy, o przyjęcie do której kandydat albo uczeń
się ubiega.
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej, ustnej, praktycznej
lub mieszanej, ustalonej przez dyrektora szkoły.
Dyrektor szkoły powiadamia kandydata albo ucznia o terminie, warunkach i trybie
przeprowadzęniaorazzakresietematycznymegzaminukwalifi kacyjnego.
W skład komisji kwalifrkacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny wchodzą
nauczyciele szkoĘ. Do zadań komisji naleĘ:
a) spotządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu kwalifikacyjnego, zawierującego

w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu wiedzy i umiejętności kandydata albo
ucznia,

b) przekazanie protokołu dyrektorowi szkoły.
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