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§ 1. O przyjęcie do klasy pierwszej czteroletniej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II 

stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej 

niż 17 lat, 

 

§ 2. 1. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Zespołu Szkół Muzycznych im. 

Karola Szymanowskiego w Toruniu składa stosowne podanie na druku i w terminie 

wskazanym przez Dyrektora Szkoły i ogłoszonym na stronie internetowej Szkoły. 

2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do 

wniosku o przyjęcie do szkoły dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań 

zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole artystycznej, wydane przez lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej. (zgodnie z art. 142 ust. 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 

14 grudnia 2016 r.)  

3. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie na specjalność - wokalistyka dodatkowo 

składają zaświadczenie, wydane przez lekarza laryngologa lub foniatrę, o braku 

przeciwwskazań do podjęcia nauki śpiewu. 

4. W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 i 3, 

rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania 

terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej najpóźniej w dniu 

przystąpienia odpowiednio do badania przydatności lub egzaminu wstępnego. 

5. W sytuacji o której mowa w ust. 4 zaświadczenie, o których mowa w ust. 2 i 3, składa się 

dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 

2022 r. Niezłożenie zaświadczenia w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z 

kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. 

6. Rodzice kandydata ubiegającego się o przyjęcie do OSM II st. niebędącego uczniem OSM 

I st. w ZSM w Toruniu do podania załączają zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VIII 

szkoły podstawowej lub klasy szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na poziomie 

klasy VIII szkoły podstawowej. 

 

§ 3. 1. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w 

Toruniu przeprowadza nabór do następujących klas instrumentów i specjalności: 

1) specjalność instrumentalistyka - specjalizacje: fortepian, organy, klawesyn, akordeon, 

skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, perkusja, flet, obój, klarnet, 

saksofon, fagot, trąbka, waltornia, puzon) 

2) specjalność rytmika 

3) specjalność wokalistyka 



4) specjalność instrumentalistyka jazzowa (specjalizacje: fortepian jazzowy, perkusja 

jazzowa, trąbka jazzowa, saksofon jazzowy, gitara jazzowa, gitara basowa, kontrabas 

jazzowy). 

 

§ 4. 1.Kwalifikacja kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia odbywa 

się na podstawie egzaminu wstępnego.  

 

§ 5. Informację o terminie i warunkach przeprowadzenia egzaminów wstępnych oraz badania 

przydatności ustala Dyrektor Szkoły i podaje do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni 

przed ich rozpoczęciem. 

 

§ 6. 1. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub badania przydatności Dyrektor 

Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną dla danego typu szkoły, wyznacza jej 

przewodniczącego i zespoły nadzorujące.  

2. Do szczegółowych zadań komisji należy: 

1) podanie do publicznej wiadomości informacji i warunkach rekrutacji, 

2) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 7. Egzamin wstępny do OSM II st. obejmuje: 

1) w specjalnościach instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i wokalistyka: 

a) egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych 

(zgodnie z określonymi przez komisję rekrutacyjną wymaganiami 

programowymi), 

b) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej, 

2) w specjalności rytmika: 

a) egzamin praktyczny z gry na fortepianie z przygotowanych przez kandydata 

utworów muzycznych, 

b) egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i 

rytmiki, 

c) egzamin z kształcenia słuchu i ogólnej wiedzy muzycznej. 

 

 

§ 8. 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danej szkoły podaje 

się do publicznej wiadomości w ciągu 7 dni od dnia zakończenia egzaminów. 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego, na drugim etapie brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

a) w przypadku kandydata niepełnoletniego (art. 131 ust.2 Ustawy Prawo Oświatowe): 

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 



3. Listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych ogłasza się w terminie wyznaczonym przez 

Dyrektora Szkoły, nie później niż 5 sierpnia.  

 

§ 9. 1. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do OSM II st. składają 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I 

stopnia. 

2. Termin składania dokumentów wymienionych w ust. 1 określa Dyrektor Szkoły. 

 

§ 10. 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Uzasadnienie 

zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do 

przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

3. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania.  

 


