KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Kandydata do Społecznej Szkoły Muzycznej II st.
w Sanoku
1. Nazwisko i imię kandydata .........................................................................................................................................................
2. Data, miejsce urodzenia ..................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

3. PESEL .......................................................................................................................................................................................................................
4. Adres zamieszkania ..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

5. Imię ojca ................................................................................ Nr telefonu .........................................................................................
6. Imię matki ............................................................................ Nr telefonu .........................................................................................
7. Nazwa szkoły ogólnokształcącej, klasa .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

8. Przygotowanie muzyczne .............................................................................................................................................................
9. Czy posiada własny instrument ..........................................................................................................................................
10. Prosi o przyjęcie (szkoła, instrument) .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................

Sanok, dnia ..................................................................
................................................................................

podpis rodziców lub opiekunów

ZGODA
Niniejszym oświadczam, ze zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na:
 zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka;
 publikację danych dotyczących wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych
oraz na stronie internetowej szkoły, w celu promocji dziecka i szkoły na okres kształcenia
w szkole oraz w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel ich przetwarzania
przez Społeczną Szkołę Muzyczną II st. w Sanoku, ul. Podgórze 25.
ZOBOWIĄZANIE
Zobowiązuję się do regularnego uiszczania opłat czesnego (tj. do 15-go każdego miesiąca)
w wysokości ustalanej przez Dyrektora Szkoły na początku każdego roku szkolnego.
UWAGA!!!
Do egzaminu wstępnego dopuszcza się kandydatów, którzy dołączyli aktualne zaświadczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w SSM II st., wydane przez
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Na instrumenty dęte-zaświadczenie od lekarza
pulmonologa (lub przy braku takiej możliwości - od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej).
..................................................................................

podpis rodziców lub opiekunów

PROTOKÓŁ EGZAMINU WSTĘPNEGO
(Wypełnia komisja)

Nazwisko i imię kandydata ..........................................................................................................
Instrument główny .......................................................................................................................
1.

EGZAMIN PRAKTYCZNY

PUNKTACJA
(1 – 20)

UWAGI O WYKONYWANYCH
UTWORACH

Program: ……………….....………

……………………………...………..

…………………………...………..

……………………………...………..

…………………………………….

……………………

…………………………………….

2.

EGZAMIN TEORETYCZNY

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

PUNKTACJA
(1 – 5)

UWAGI

a)Predyspozycje słuchowe ….....………

……………………

……………………………...………..

b)Uzdolnienia ………………...………..

……………………

……………………………...………..

c)Średnia ilość punktów ……………….

……………………

……………………………...………..

SUMA PUNKTÓW (1 – 25)

……………………

……………………………...………...

Ogólne uwagi o kandydacie:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwałą Komisji Egzaminacyjnej ………………………….……………………………………………..
/Imię i nazwisko kandydata/

został/została przyjęty/przyjęta do klasy ……………………………...…………………………………..
/klasa słownie/

Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Sanoku na instrument: ……….………………………………..
/nazwa instrumentu/

Sanok, dnia ……………………………
Członkowie komisji:
1. .................................................................... podpis ....................................................................
2. .................................................................... podpis ....................................................................
3. .................................................................... podpis ....................................................................
4. .................................................................... podpis ....................................................................
Przewodniczący Komisji
………….........…………………………...........

