Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
Leżajsk, ul. Mickiewicza 31

miejsce na
zdjęcie

KWESTIONARIUSZ
OSOBOWY KANDYDATA
do szkoły artystycznej I stopnia
1. Nazwisko............................................................Imiona...............................................
2. Data i miejsce urodzenia...............................................................................................
3. Dokładny adres..............................................................................................................
4. Pesel................................................ Nr tel. dom lub kom. …….......................................
5. Na jakim instrumencie kandydat chciałby uczyć się grać(można wpisać instrument
alternatywny w przypadku ograniczonej liczby miejsc):
....................................................................................................................................
6. Czy kandydat posiada lub będzie posiadać własny instrument do ćwiczeń w domu:
TAK

NIE

(niepotrzebne skreślić)

7. Czy kandydat uczył się grać na instrumencie, na jakim, ile czasu i gdzie:
.....................................................................................................................................
8. Uwagi rodziców o dziecku:
-

ogólny stan zdrowia:........................................................................................

-

inne uwagi:......................................................................................................
Dane dotyczące rodziców lub opiekunów
Imię i Nazwisko
Zawód
Miejsce pracy / tel.

Leżajsk, dnia .....................................20......r.

................................................
Podpis rodzica lub opiekuna

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
1. O przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie orzeka komisja
kwalifikacyjna. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat
niezbędna jest także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
2. Warunkiem zakwalifikowania kandydata do nauki gry na instrumencie dętym jest
przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań.
3. Do kwestionariusza dołączyć należy:






Podanie
Odpis ocen z półrocza lub opinia wychowawcy
1 zdjęcie
Zaświadczenie lekarskie (Art. 20n. ust. 2 Ustawa o SYSTEMIE OŚWIATY z
dnia 7 września 1991 r. ostatni tekst jednolity opublikowano: Dz. U z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572)

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Kwestionariuszu Osobowym dla
celów administracyjnych oraz wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie
wizerunku i osiągnięć mojego dziecka dla celów promocyjnych przez Państwową Szkołę
Muzyczną I stopnia w Leżajsku.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).

Leżajsk, dnia …………………....………..

…………………………………………..…....………..
podpis rodzica lub opiekuna prawnego
*niepotrzebne skreślić
_______________________________________________________________________
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej
I st. w Leżajsku będę aktywnie współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym i
dydaktycznym, uczestniczyć w wywiadówkach i spotkaniach oraz regularnie uiszczać opłaty
na fundusz Rady Rodziców przy PSM I st. w Leżajsku.
Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących w szkole uregulowań
prawnych, zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne
wyrządzone przez moje dziecko w trakcie pobytu na terenie PSM I st. w Leżajsku.
Leżajsk, dnia …………………....………..

…………………………………………..…....………..
podpis rodzica lub opiekuna prawnego

