
INFORMACJA O WARUNKACH  REKRUTACJI DO SZKOŁY 

MUZYCZNEJ I STOPNIA W NAKLE NAD NOTECIĄ 
 

Uchwałą Nr L/1017/2018 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią utworzona została z dniem  

1 września 2018 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Nakle nad Notecią. 

Szkoła jest samorządową, publiczną jednostką oświatową prowadzoną przez Gminę Nakło 

nad Notecią. Nauka w szkole jest bezpłatna. Zajęcia będą odbywały się w budynku Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią, Os. Wł. Łokietka 15. 

Uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Nakle nad Notecią kształceni będą w zakresie gry 

na wybranym instrumencie: akordeon, fortepian, gitara, skrzypce i perkusja. 

Szkoła prowadzić będzie kształcenie muzyczne na poziomie podstawowym, tj.: 

1) o 6 – letnim cyklu kształcenia; 

2) o 4 – letnim cyklu kształcenia 

w zależności od wieku ucznia, realizujące wyłącznie kształcenie muzyczne. 

 

O przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia: 
 

1) o 6 – letnim cyklu kształcenia – może ubiegać się kandydat, który w danym roku 

kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat i pomyślnie 

przejdzie badanie przydatności; 

2) o 4 – letnim cyklu kształcenia – kandydat, który w danym roku kalendarzowym 

kończy powyżej 10 lat oraz nie więcej niż 16 lat i również przejdzie pomyślnie 

badania przydatności. 

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie z dniem 1 września 2018 r. do Szkoły Muzycznej I 

stopnia w Nakle nad Notecią zobowiązani są do złożenia w Zespole Obsługi Oświaty  

i Rekreacji w Nakle nad Notecią w terminie do dnia 9 sierpnia 2018 r. wniosku (wzór  

w załączeniu). 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole muzycznej I stopnia wydane 

przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (wzór w załączeniu), 

(wniosek i wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać z sekretariatu Zespołu Obsługi 

Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią, ul. Krzywoustego 7A (pok. nr 1) lub ze strony 

internetowej: www.zoor.gmina-naklo.pl w aktualnościach). 

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy prawa oświatowego i aktów 

wykonawczych. 

BADANIE PRZYDATNOŚCI 

Polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym 

instrumencie i obejmuje badania: 

1) słuchu, 

2) rytmu, 

3) pamięci muzycznej, 

Badanie przydatności przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący 

Szkołę Muzyczną I stopnia w Nakle nad Notecią w terminie od dnia  10 sierpnia 2018 r.  

do dnia 14 sierpnia 2018 r. 
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