Zarządzenie Nr 53
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski
z dnia 19 marca 2018 roku.
W sprawie wyznaczenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do nowo utworzonej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Sokołowie Podlaskim, w tym terminu składania wniosków o przyjęcie kandydata do Szkoły
oraz terminu przeprowadzenia badania przydatności do Szkoły Muzycznej I stopnia na rok
szkolny 2018/2019.

Na podstawie § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 maja 2014 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. z 2014 r. poz. 686) zarządza się, co następuje:
§1
1. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do Szkoły Muzycznej
I stopnia w Sokołowie Podlaskim, zwanej dalej Szkołą, na rok szkolny 2018/2019,
prowadzone będzie w Sokołowskim Ośrodku Kultury przy ul. Wolności 27.
2. Rekrutację do Szkoły, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się zgodnie z zasadami
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów
szkół do innych oraz w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).
3. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające przeprowadzi Komisja
Rekrutacyjna powołana przez Burmistrza Miasta.
§2
1. Wniosek o przyjęcie kandydata do Szkoły, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
Zarządzenia, należy składać w terminie od 20 marca do 30 kwietnia 2018 r.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy składać w Punkcie Informacji
Sokołowskiego Ośrodka Kultury, o którym mowa w § 1 ust. 1.
3. Formularz wniosku można pobrać w Punkcie Informacji Sokołowskiego Ośrodka
Kultury, ze strony internetowej Urzędu Miasta (www.sokolowpodl.pl) lub SOK
(www.sokolowskakultura.pl).

§3
1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi badanie przydatności kandydata do Szkoły, które
polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na
określonym instrumencie.
2. Warunki przeprowadzenia badania przydatności kandydata do Szkoły, w tym zakres
i tematy badania, ustali Komisja Rekrutacyjna i poda do publicznej wiadomości
w ramach informacji o warunkach rekrutacji.
3. Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi badanie przydatności kandydata do Szkoły
w terminie od 1 czerwca do 23 czerwca 2018 r.
4. Szczegółowy termin, godzinę i miejsce badania przydatności określi Komisja
Rekrutacyjna i powiadomi o tym kandydatów co najmniej 30 dni przed badaniem.
§4
1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy – Prawo
oświatowe.
2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi w ciągu
5 dni od dnia zakończenia badania przydatności.
§5
1. Listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Komisja
Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia badania przydatności, nie później niż do 30 czerwca 2018 r.
2. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych składają pisemne oświadczenie
potwierdzające wolę nauki i akceptację obowiązujących w Szkole przepisów
w terminie do 5 lipca 2018 r.
§6
1. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Komisja Rekrutacyjna poda do
publicznej wiadomości w dniu 9 lipca 2018 r.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, Komisja Rekrutacyjna poda również do
wiadomości liczbę wolnych miejsc w Szkole, jeśli taka ewentualność nastąpi.
§7
Listy kandydatów, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1 oraz informacja, o której mowa
w § 6 ust. 2 umieszczone zostaną na tablicy ogłoszeń w holu Sokołowskiego Ośrodka
Kultury, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§8
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła będzie nadal
dysponowała wolnymi miejscami, zostanie przeprowadzone postępowanie
uzupełniające.
2. Dla postępowania uzupełniającego wyznacza się następujące terminy:
a) składanie wniosków, określonych w § 2 – w terminie od 13 sierpnia do 17 sierpnia
2018 r.;
b) I etap postępowania rekrutacyjnego – badanie przydatności kandydatów do Szkoły
określone w § 3 – w terminie od 20 sierpnia do 22 sierpnia 2018 r.;
c) II etap postępowania rekrutacyjnego – weryfikacja wniosków pod kątem
spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 1 - w dniu 23 sierpnia 2018 r.;
d) ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – w dniu
24 sierpnia 2018 r.;
e) składanie przez rodziców kandydatów pisemnych oświadczeń, o których mowa
w § 5 ust. 2 - w terminie od 24 sierpnia do 27 sierpnia 2018 r.;
f) ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - w dniu 28 sierpnia
2018 r.
§9
Odpowiedzialny za wykonanie Zarządzenia Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw
Społecznych
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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