Do Dyrekcji
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojego syna / córki* ………………………………………......................... do Państwowej Szkoły
(imię i nazwisko kandydata)

Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku na instrument muzyczny .……………………….……………
Jednocześnie informujemy, że syn / córka* posiada wybrany instrument / nie posiada instrumentu.*
Rybnik, dnia ……………………..…………..

………..…………………………….
(podpis rodziców / opiekunów*)

DANE KANDYDATA
Nazwisko i imię (imiona) .................................................................................................................................................
Data (dd-mm-rr) i miejsce urodzenia: ......................................... , …….……........................... woj. …........................
PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania kandydata:

ul. ……………………………… kod i miejscowość ……………………………...
gmina .................................................. powiat .........................................................

Wykształcenie ogólne .......................................................................................................................................................
(podać do jakiej szkoły i klasy uczęszcza)

Imiona rodziców / opiekunów* ……………………………………................................................................................
Adres zamieszkania ......................................................................................................................... tel. ….…………….
Przygotowanie muzyczne:
a) czy kandydat uczył się gry na instrumencie?

TAK / NIE*

jakim? ………………………………………

b) w jakiej szkole? ………………………………………………………………………………………………...
u nauczyciela? ………………………………………………………………………… ile lat ? ..…………….
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji, realizacji procesu
dydaktycznego przez PSM I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Data ...........................................

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

(podpis rodzica / opiekuna*)
_______________________________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
U badanego kandydata nie stwierdzono przeciwwskazań uniemożliwiających naukę w szkole muzycznej.

…………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(pieczątka i podpis lekarza)

BADANIE PRZYDATNOŚCI KANDYDATA

1. Predyspozycja słuchowe ............................................................................................................................
2. Poczucie rytmu ...........................................................................................................................................
3. Wykonany program
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
4. Ocena wykonania programu .......................................................................................................................
5. Przydatność fizyczna (opisowo) .................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
6. Ocena ogólna ..............................................................................................................................................
7. Wnioski komisji ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Rybnik, dnia ………………………………

Podpisy członków komisji:

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Kandydat został przyjęty na listę uczniów do klasy ............................. cyklu ….......................................
2. Kandydat został zakwalifikowany na listę rezerwową do klasy ......................... cyklu .............................
3. Kandydat nie został przyjęty do szkoły.

………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

