UWAGA!!! - zmiana w regulaminie rekrutacji
w związku z ustaleniem w dniu 25 maja 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego terminu
rekrutacji do szkół artystycznych na rok szkolny 2020/2021.
Ogłoszenie terminu następuje na podstawie § 11ba rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
Decyzją Ministra, postępowanie rekrutacyjne do szkół i placówek artystycznych może być przeprowadzone
w dniach od 1 czerwca do dnia 13 sierpnia 2020 r. Dzień 14 sierpnia 2020 r. został ustalony jako ostateczny
termin ogłoszenia list osób przyjętych i nieprzyjętych.

TERMINY i SPOSÓB PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI
do PSM I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze
Dyrekcja szkoły podjęła decyzję o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
z wykorzystaniem metod i technik kontaktu na odległość i w związku z tym:
- Zgłoszenia do szkoły I jak i II stopnia - czyli wypełnione, podpisane (w miejscach, gdzie jest to
wymagane) i zeskanowane lub wyraźnie sfotografowane pojedynczo 4 strony kwestionariusza
przyjmujemy drogą mailową na adres: sekretariatpsm@psm.jgora.pl
do dnia 18 czerwca 2020 r.
- Badanie przydatności do PSM I st. odbędzie się na podstawie przysłanego na wyżej wymieniony
adres poczty krótkiego filmiku z nagraniem zaśpiewanej przez kandydata ulubionej piosenki.
Początek filmu powinien zawierać samodzielne i wyraźne przedstawienie się kandydata z imienia
i nazwiska, podanie wieku oraz informacji o przygotowaniu muzycznym
W temacie przesyłanej wiadomości wymienić instrument oraz imię i nazwisko kandydata
do szkoły muzycznej I stopnia.
Termin przysyłania filmików 16 - 18 czerwca 2020 r.
Filmiki przysyłają również kandydaci, którzy już wcześniej przesłali kwestionariusze.
- Egzamin wstępny do PSM II st. zostaje ograniczony tylko do egzaminu praktycznego i odbędzie

się na podstawie przysłanego na wyżej wymieniony adres poczty filmiku z nagraniem:
- 1 utworu /w całości lub w części/ na wybranym instrumencie przez kandydata na wydział
instrumentalny
- 1 zaśpiewanego utworu a’capella lub z fortepianowym akompaniamentem oraz przeczytanych
wierszyków sprawdzających dykcję - dotyczy kandydatów na wydział wokalny
KRÓLIK
Kurkiem kranu kręci kruk,
kroplą tranu brudząc bruk,
a przy kranie, robiąc pranie,
królik gra na fortepianie.

BĄK
Spadł bąk na strąk,
a strąk na pąk.
Pękł pąk, pękł strąk,
a bąk się zląkł.

JAMNIK
W grząskich trzcinach i szuwarach
kroczy jamnik w szarawarach,
szarpie kłącza oczeretu
i przytracza do beretu,
ważkom pęki skrzypu wręcza,
traszkom suchych trzcin naręcza,
a gdy zmierzchać się zaczyna
z jaszczurkami sprzeczkę wszczyna,
po czym znika w oczerecie
w szarawarach i berecie....

Początek filmu powinien zawierać samodzielne i wyraźne przedstawienie się kandydata z imienia
i nazwiska, podanie wieku oraz informacji o przygotowaniu muzycznym.
W temacie przesyłanej wiadomości imię i nazwisko kandydata do szkoły muzycznej II stopnia.
Termin przysyłania filmików 16 - 18 czerwca 2020 r.
Filmiki przysyłają również kandydaci, którzy już wcześniej przesłali kwestionariusze.
Wszelkie ogólne informacje w sprawach rekrutacji będą zamieszczane na stronie, a informacje dotyczące
bezpośrednio zainteresowanych będą przekazywane pocztą e-mail lub telefonicznie.

