
LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH 
DO KLASY WYŻSZEJ 

 
Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w Częstochowie 

na rok szkolny 2018/2019 
 

na podstawie wyników egzaminu kwalifikacyjnego 
 

Lp. NUMER WNIOSKU SPECJALIZACJA KLASA 

1.  18/POSM Gitara 2 

2.  20/POSM Skrzypce 4 

3.  23/POSM Flet 2 

 
UWAGA! KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO KLASY WYŻSZEJ POSM 

 
1. Warunkiem przyjęcia kandydata do Szkoły jest dostarczenie następujących dokumentów: 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w danej specjalności, wydane 
przez lekarza specjalistę odpowiednio z zakresu: 

 pulmonologii – w przypadku kształcenia w specjalności instrumentów dętych, 

 podstawowej opieki zdrowotnej w pozostałych specjalnościach. 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Dz.U z dnia 11 stycznia 2017 r. poz.59 oraz 
Rozporządzenie MKiDN 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 dnia 26 maja 2014 r. poz.686 

 świadectwo promocyjne (szkoły podstawowej, lub gimnazjum, lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st., 
lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II st.) do klasy, do której kandydat się ubiega, 

 zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (dotyczy kandydata do klasy IV POSM  
II stopnia) 

 świadectwo promocyjne szkoły muzycznej II stopnia lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia do klasy, do której kandydat się ubiega; lub świadectwo 
ukończenia szkoły muzycznej I st., lub świadectwo ukończenia klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej 
I st., lub świadectwo promocyjne szkoły muzycznej I stopnia w r. szk. 2017/2018 (jeżeli posiada), 

 zawiadomienie o przekazaniu ucznia, wydane przez sekretariat szkoły, do której kandydat uczęszczał  
w roku szkolnym 2017/2018, 

 fotografia legitymacyjna. 
2. Dokumenty należy dostarczyć do Sekretariatu ZSM w Częstochowie najpóźniej do 31 lipca 2018 r. 
3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  

w Częstochowie zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie do dnia 5 sierpnia 2018 r. na stronie 
internetowej szkoły oraz na szkolnej tablicy ogłoszeń. 

 


