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Podstawę prawną zasad przyjęcia kandydatów do Studium określa Ustawa z 14 grudnia 2016
r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996).

§1
Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie na pierwszy rok nauki w Policealnym Studium
Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu jest posiadanie odpowiednio: świadectwa
ukończenia liceum ogólnokształcącego lub szkoły równorzędnej lub posiadania świadectwa
maturalnego liceum ogólnokształcącego lub szkoły równorzędnej.
§2
Szkoły artystyczne prowadzą dla kandydatów poradnictwo obejmujące w szczególności
informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia.
§3
Przyjęcie kandydatów do szkół animatorów kultury odbywa się na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej.
§4
W celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej Dyrektor Studium powołuje komisję
egzaminacyjną spośród nauczycieli Studium.
§5
Rekrutacja do Policealnego Studium Animatorów Kultury "SKiBA" we Wrocławiu obejmuje:
a) rozmowę kwalifikacyjną o literaturze, kulturze i sztuce,
b) praktyczny
sprawdzian
kompetencji
animacyjnych
i umiejętności związanych z wybranym zawodem.
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§6
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Studium w trybie stacjonarnym i zaocznym składają
w sekretariacie Studium odpowiednio następujące dokumenty:
a) świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości w oryginale lub
duplikat,
b) Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej,
c) Curriculum vitae (CV),
d) zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwskazań do nauki
w wybranym zawodzie,
e) dwie fotografie w formacie legitymacyjnym, na matowym papierze,
f) ewentualne zaświadczenia, opinie o swojej aktywności społecznej, kulturalnej
i artystycznej.
Dokumenty należy składać w Sekretariacie Studium.
§7
1. Dla starających się o przyjęcie do Studium w trybie stacjonarnym i zaocznym przewidziane
są dwa terminy rekrutacji.
2. Dokładny termin i godzinę rozmowy kwalifikacyjnej ustala Dyrektor Studium, o czym
informuje Sekretariat Studium oraz informacją na stronie internetowej.
§8
Komisja po otrzymaniu wymaganych dokumentów przeprowadza postępowanie rekrutacyjno
– kwalifikacyjne i sporządza listę przyjętych do Studium. O kolejności na liście decyduje
wynik będący sumą ocen uzyskanych w trakcie postępowania egzaminacyjnego.
§9
Po każdej części rozmowy kwalifikacyjnej komisja lub zespoły kwalifikacyjne wpisują do
protokołu uzyskane przez kandydatów wyniki, odrębne dla każdego przedmiotu i każdej części
egzaminu (Załącznik nr 1).
§ 10
1. Z przebiegu rekrutacji komisja sporządza protokół zawierający listę kandydatów
zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych oraz uzyskane przez nich
oceny.
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, powinien być przechowywany w szkole przez okres
pełnego cyklu kształcenia.
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§ 11
1. Decyzję o przyjęciu do szkoły artystycznej podejmuje Dyrektor Studium na podstawie
ostatecznej oceny z rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Listę kandydatów przyjętych do szkoły ogłasza Dyrektor Studium.
3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Studium na wniosek Komisji rekrutacyjnej może
wyrazić zgodę na warunkowe przyjęcie do Studium.
§ 12
1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przechodzenia słuchacza z jednej
szkoły artystycznej do innej tego samego typu.
2. Decyzję o przyjęciu słuchacza podejmuje Dyrektor Studium.
§ 13
W szczególnie uzasadnionych przypadkach słuchacz może być przyjęty do Studium w ciągu
roku szkolnego. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Dyrektor na podstawie ustalenia
przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata oraz uwzględniając możliwości
organizacyjne szkoły.
§ 14
Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której słuchacz przechodzi,
są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez Dyrektora Studium.
§ 15
1. Odwołania związane z błędami proceduralnymi należy składać do Dyrektora Studium w
ciągu trzech dni od ogłoszenia ostatecznej listy przyjętych. Odwołania zostaną rozpatrzone
w ciągu siedmiu dni od daty ich złożenia.
2. Wszystkie sprawy sporne wynikłe w trakcie przeprowadzenia rekrutacji do Studium
rozstrzyga Dyrektor Studium.

Regulamin został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej dnia ………………… r.
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