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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY I WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PSM I STOPNIA

A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

DANE OSOBOWE
Nazwisko ................................................................................................................................................
Imiona ....................................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna) ............................................................................................
Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna) ..........................................................................................
Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................................
Numer PESEL (w przypadku braku seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość) ……........................................................................................................................................
Obywatelstwo ........................................................................................................................................
Adres zamieszkania ……………………………………………..................................................................................
................................................................................................................................................................
Telefony kontaktowe: ojciec ............................................... matka .......................................................
Adres mailowy do korespondencji .........................................................................................................
Nazwa i adres szkoły ogólnokształcącej do której kandydat uczęszcza lub będzie uczęszczał (klasa)
………………………………….............................................................................................................................
................................................................................................................................................................

B. INFORMACJE O POZIOMIE I KIERUNKU KSZTAŁCENIA
1. Wybrany (preferowany) instrument główny ………….………………………………………………………………………….
2. Inny(e) instrument(y) akceptowany(e) jako instrument główny ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Posiadane instrumenty ……………………………………………………………………………………………………………………..
4. Czy kandydat uczył się grać na instrumencie, jeśli tak, to na jakim? ………………………………………………….
5. Okres nauki gry na instrumencie ……………………………………………………………………………………………………….
6. Czy kandydat będzie miał zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia na instrumencie?
TAK / NIE*
* /właściwe podkreślić/

C. POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Czy kandydat posiada określony stopień niepełnosprawności, jeśli tak, to jaki?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
2. Czy kandydat jest pod stałą opieką specjalistycznych poradni, jeśli tak, to jakich?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Źródło informacji o działaniach rekrutacyjnych PSM .............................................................................
4. Inne informacje składane przez rodziców kandydata ………....................................................................
................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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D. ZAŁĄCZNIKI





zaświadczenie lekarskie
opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
……………………….……………

Uprzejmie informujemy, że ostateczny przydział instrumentu głównego ustala
Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z rodzicami kandydata zakwalifikowanego
do szkoły muzycznej I stopnia.

E. WNIOSEK

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do szkoły muzycznej I stopnia
przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach
do klasy …………………………………………….
cykl: sześcioletni,
w roku szkolnym ......................../............................

czteroletni *
* /właściwe podkreślić/

Katowice, ................................................

..........................................................................

data

podpis rodzica lub prawnego opiekuna

F. DEKLARACJA
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do PSM, deklaruję:
uczestniczyć w zebraniach rodziców;
interesować się postępami dziecka w nauce;
wspólnie z dzieckiem dbać o instrument i nuty;
być w kontakcie z nauczycielami;
umożliwić dziecku udział w koncertach szkolnych oraz wyjazdach na imprezy reprezentujące
szkołę;
6) wspomagać dziecko w łączeniu obowiązków wynikających z nauki w dwóch szkołach.
1)
2)
3)
4)
5)

Katowice, ................................................

..........................................................................

data

podpis rodzica lub prawnego opiekuna
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