Kwestionariusz kandydata do kl. I
1) Państwowej Ogólnokształcącej
Szkoły Artystycznej
2) Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

1. Imię i nazwisko kandydata ......................................................................................
2. Dokładna data urodzenia ........................................................................................
3. Miejsce urodzenia ...................................................................................................
4. PESEL .....................................................................................................................
5. Aktualny adres zamieszkania ..................................................................................
6. Adres zameldowania ................................................................................................
7. Telefon ....................................................................................................................
8. Dane rodziców (prawnych opiekunów)
a. Matka (imię i nazwisko) ..........................................................................................
adres poczty elektronicznej ................................................
b. Ojciec (imię i nazwisko) .........................................................................................
adres poczty elektronicznej .................................................
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia dziecka w szkole
muzycznej lub artystycznej.
10. Dla 6 latków wymagana jest opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej
11. Czy kandydat posiada w domu instrument muzyczny (jaki) ? ................................
12. Czy kandydat posiada w domu dostęp do komputera ............................................
Jeśli tak - to czy ze stałym dostępem do Internetu ? ...............................................
13. Jaki instrument główny proponują rodzice dla dziecka ?.......................................
14. Kryteria rekrutacyjne (proszę zakreślić odpowiednio TAK lub NIE)
 Wielodzietność rodziny kandydata ¹

TAK

NIE

 Niepełnosprawność kandydata

TAK

NIE

 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

TAK

NIE

 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

TAK

NIE

 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

TAK

NIE

 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ²

TAK

NIE

 Objęcie kandydata pieczą zastępczą

TAK

NIE

¹ rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
² samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca,
osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną

Proszę o przyjęcie mojego syna – córki do I klasy
• Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej
• Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zakopanem
• Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie
(właściwe podkreślić)
Zapoznałem (-łam) się ze statutem szkoły i akceptuję je jako właściwe dla mojego dziecka
(statut szkoły dostępny na stronie internetowej www.zpsa.edu.pl)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie
Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz.883)

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

