Państwowa Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina
60-262 Poznań, Głogowska 90

Wybrana specjalność / wydział

tel. 61 866 61 29; tel/fax 61 866 25 73
e-mail: sekretariat@zsm.poznan.pl
http://www.zsm.poznan.pl

…………………… / …………………..

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

rok szkolny ……..../………..

1. Nazwisko (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

2. Imiona (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

3. PESEL
4. Data urodzenia

Obywatelstwo …….…….…………
.............. .......................................... ...............
dzień

miesiąc wpisać słownie

rok

5. Miejsce urodzenia ................................................, województwo...........................................................
6. Imię i nazwisko ojca (opiekuna)

...................................................... telefon ...................................

7. Imię i nazwisko matki (opiekuna) ....................................................... telefon ....................................
8. Adres do korespondencji

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

….............................

(kod pocztowy)

9. Miejsce zamieszkania ................

(miejscowość)

(ulica, numer domu, numer mieszkania )

….............................

(kod pocztowy)

(miejscowość)

……........................................

……........................................
(ulica, numer domu, numer mieszkania )

10. Telefon kontaktowy kandydata ……………………………………………..
11. Przygotowanie muzyczne …………………………………………………………………………

pełna nazwa szkoły (specjalność, ukończona klasa), ognisko muzyczne, lekcje prywatne lub wpisać „brak wykształcenia”

12. Czy kandydat posiada orzeczenie o niepełnosprawności* TAK NIE

* Właściwe zaznaczyć

13. Adres e-mail : …………………………………………………………………………………….

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Życiorys,
Kserokopia odpisu aktu urodzenia (oryginał do wglądu)
kserokopie ostatnich świadectw szkolnych (szkoła ogólnokształcąca i muzyczna)
1 fotografia,
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranej specjalności za wyjątkiem kandydatów na instrumenty dęte, wokalistykę, i
wokalistykę wokalną.
Kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu pulmonologii.
Kandydaci na wokalistykę i wokalistykę estradową dołączają zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę z zakresu audiologii i foniatrii.
Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat posiada) Zaświadczenie o uczęszczaniu do innej szkoły lub na studia
dowód wpłaty (tylko na konto) 10 zł nr konta: 18 1010 1469 0011 6613 9134 0000 (tytułem: opłata egzaminacyjna)

Data przyjęcia do PSM II st.
Wydział:

Podpis dyrektora

Nr w Księdze Uczniów
Przedmiot gł.:

Klasa

Verte

DEKLARACJA RODZICÓW
Oświadczamy, że znamy i akceptujemy założenia organizacyjne i programowe
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Zespole
Szkół Muzycznych w Poznaniu.
Deklarujemy:
1. Utrzymywanie ścisłego kontaktu z nauczycielami w procesie wychowania,
nauczania i opieki.
2. Wspomaganie szkoły w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych
i artystycznych.
3. Współpracę z Radą Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych w Poznaniu

Poznań, dnia ………………………………

………………………………….
podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i procesu nauczania w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu.(zgodnie
z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002r. Nr 101 poz.926).
………………………………………………
data i podpis

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (w publikacjach papierowych i elektronicznych, w tym internetowych, związanych z życiem
szkoły).
…………………………………………
data i podpis

