Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
ul. Kościuszki 10, 39-300 Mielec, tel./fax 17 586 29 76, www.psm.mielec.pl

WNIOSEK KANDYDATA DO PSM I STOPNIA W MIELCU
miejsce
na
fotografię

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………………………
imię i nazwisko dziecka

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. do

cyklu 6-cio letniego / do cyklu 4-letniego*
(*niepotrzebne skreślić)

do klasy …………………………………………………..
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (CZYTELNIE)!

1. Nazwisko i imiona (kandydata) ...........................................................................................................
PESEL …………………………………………

Data urodzenia ……………………................

Miejsce urodzenia ...........................................................................................
Adres zam. ……................................................................tel.(dom) ............................. (kom.)………….....................
Adres do koresp……................................................................................... Adres e-mail …………………………….
Szkoła ogólnokształcąca do której kandydat uczęszcza....................................................................klasa.....................

2. Nazwisko i imię ojca .......................................................................................................................
3. Aktualne miejsce pracy ojca............................................................................................................
4. Nazwisko i imię matki .................................... ................................................................................
5. Aktualne miejsce pracy matki .........................................................................................................
6.

Proszę zakreślić, na jakim instrumencie kandydat chce się uczyć grać (należy wybrać przynajmniej 2 instrumenty)

7. Proszę wpisać instrument preferowany (jeden) ...........................................................................

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu
ul. Kościuszki 10, 39-300 Mielec, tel./fax 17 586 29 76, www.psm.mielec.pl

8. Szczególne zainteresowania kandydata ............................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

9. Czy kandydat uczył się grać?
tak ........ * nie ....... *
10. Na jakim instrumencie?
........................................................................... (wpisać nazwę)
11. Jak długo?
................................................................................................
12. Gdzie? (prywatnie, kurs, ognisko itp.) ..........................................................................................................
13. Czy kandydat dysponuje instrumentem na którym chce uczyć się grać?
tak ........ * nie ....... *
14. W przypadku braku, czy istnieje możliwość zakupu instrumentu
tak .........* nie ........ *
15. Czy kandydat posiada jakiś instrument w domu?
tak .........* nie ........ *
jaki?.................................................................
16. Na jakie zajęcia pozaszkolne dodatkowo uczęszcza kandydat? Ile razy w tygodniu?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
17. Informacja o ewentualnych dysfunkcjach (ADHD, dysleksja, dysgrafia, inne).
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
18. Ile czasu kandydat do szkoły jest w stanie poświęcić (dziennie) na pracę domową ?
................................................................................................................................
np. 10 min, 20 min. 30 min. … itp.

* zaznaczyć x

19. Adnotacja lekarza o ogólnym stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazaniach do
nauki gry na wybranym instrumencie, lub stosowne zaświadczenie lekarskie.

..................................................
podpis i pieczęć lekarza
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Oświadczam, że po przyjęciu dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu będę aktywnie
współpracował/a ze szkołą w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczył/a w zebraniach i wywiadówkach, oraz w terminach
regulował/a opłaty za korzystanie z instrumentów w szkole, oraz wpłaty na Fundusz Pomocy Szkole działający przy Radzie Rodziców.
Dane dotyczące dziecka i jego rodziców (prawnych opiekunów) zbierane są zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia
21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 2474).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji do szkoły.
Oświadczam, że w razie przyjęcia dziecka do szkoły: wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgodę na umieszczanie zdjęć, filmów
zawierających wizerunek mojego dziecka na szkolnej stronie Internetowej oraz na innych publikacjach w celu informacji i promo cji Szkoły.
Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma/y odpowiedzialności karnej.
Dane osobowe zawarte w kwestionariuszu będą wykorzystane wyłącznie do celów dokumentacyjnych, organizacyjnych i dydaktycznych szkoły
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (D.U.2019r., poz. 125) a także zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe (D.U. z 2018 r., poz. 966).
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia, im. Mieczysława Karłowicza dostępnym na stronie Internetowej: www.psm.mielec.pl lub w sekretariacie szkoły.

Mielec, dnia. ....................................................
Podpis obydwojga rodziców, lub prawnego opiekuna .................................
(matka)
[opr. PSM Mielec, R.K.2019]

.................................
(ojciec),

................................
lub

(opiekun)

