Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Kętrzynie

Wniosek

dla rodziców, których dzieci ubiegają się o przyjęcie
do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kętrzynie
Dane personalne dziecka:
Imię (Imiona): ...................................................................................................
Nazwisko: .........................................................................................................
Data rodzenia: ..................................................................................................
Pesel …............................................................................................................
Miejsce urodzenia: ...........................................................................................
Adres zamieszkania......................................................................................
Województwo: ...............................................................................................
Dane personalne rodziców (opiekunów prawnych) dziecka
Imiona rodziców: ............................................................................................
Nazwiska rodziców: .......................................................................................
Adresy zamieszkania......................................................................................
Województwo: ...............................................................................................
Telefon domowy: ............................................................................................
Nr kontaktowy z rodzicami ............................................................................
adres poczty elektronicznej...........................................................................
PYTANIA ANKIETY
Proszę zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem X
1. Dlaczego kierują Państwo dziecko do Szkoły Muzycznej?


dziecko samo przejawia chęć nauki w Szkole Muzycznej,



rodzice chcą, bo uważają, że dziecko posiada zdolności muzyczne,

2. Na jakim instrumencie chciałoby dziecko uczyć się grać?


fortepian,



skrzypce,



akordeon,



klarnet,



saksofon,



gitara,



wiolonczela



flet poprzeczny
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3. Czy w domu jest taki instrument?


tak,



nie,



kupimy, gdy tylko dziecko dostanie się do szkoły,

4. Czy dziecko chodziło do przedszkola?


tak,



nie.

5. Czy dziecko lubi śpiewać?


tak, śpiewanie sprawia mu radość,



śpiewa dopiero po dłuższych namowach,



nie.

6. Czy dziecko lubi słuchać muzyki ?


tak, słucham z zainteresowaniem różnych programów muzycznych,



nie, interesuje się tym.

7. Jakie jest usposobienie dziecka?
....................................................................................................................................................
8. Na jakie zajęcia pozaszkolne uczęszcza dziecko?


żadne,



zajęcia sportowe,



języki obce,



taniec towarzyski,



inne .........................................................................................

9. Czy dziecko na jakieś hobby?


tak, podaj jakie ....................................................................................................



nie.

10. Co dziecko robi w wolnych chwilach?
.....................................................................................................................................................
11. Jaką rolę będzie spełniać nauka muzyki w życiu Waszego dziecka?


planuje w przyszłości uczyć się w Szkole Muzycznej II st. i zostać zawodowym muzykiem,



chce tylko nauczyć się grać dla siebie,



uważam, że nauka muzyki rozwinie i wzbogaci osobowość dziecka.
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Organizacja zajęć w PSM I st. w Kętrzynie.
Lekcje w PSM odbywają się w godzinach popołudniowych. W klasie I obowiązują następujące
przedmioty:


instrument główny:2 razy w tygodniu po 30 min.,



kształcenie słuchu: 2 razy w tygodniu po 45 min.,



rytmika: raz w tygodniu 45 min.,



w klasa starszych, ilość godzin i przedmiotów ulega zwiększeniu.

12. Czy rodzice zobowiązują się dopilnować dziecko by uczestniczyło we wszystkich zajęciach
wynikających z planu lekcji?


tak,



nie.

Podpis(rodzica lub prawnego opiekuna)

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Uzyskane dane personalne będą wykorzystane tylko do wewnętrznych potrzeb szkoły i nie będą
rozpowszechnione ani udostępnione w żadnej formie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Część dla rodziców (odciąć).

Badanie przydatności do kl. I obejmuje badanie uzdolnień muzycznych:
1.W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 5 lat, do wniosku
należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, o psychofizycznej dojrzałości
dziecka do podjęcia nauki w szkole.
2.Badanie przydatności do klasy I obejmuje badanie predyspozycji słuchowo-głosowych:
a)Badanie słuchu:
- zaśpiewanie przygotowanej piosenki,
- powtórzenie głosem zagranego dźwięku oraz krótkiej melodii,
- porównywanie dwóch kolejnych dźwięków (który jest wyższy, a który niższy),
- wskazanie zmienionego dźwięku w trójdźwięku,
- porównywanie dwóch melodii i rozpoznawanie czy się zmieniły.
b)Badanie słuch harmonicznego:
- rozpoznawanie liczby dźwięków we współbrzmieniu.
c) Badanie poczucia rytmu:
- powtórzenie klaskaniem usłyszanego rytmu.

Uprzejmie prosimy o dołączenie do ankiety podania o przyjęcie do I klasy oraz zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
Nr telefonu do sekretariatu szkoły – 089 751 29 84.
e -mail psmketrzyn@poczta.onet.pl
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OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

ZGODA NA PRZEWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.23 ust. 1Pkt 1 I art.27 ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 r. (tekst jednolity.:Dz.U. 2002 nr 101,poz.926 ze zmianami)wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka do celów rekrutacyjnych a
także związanych z edukacją w szkole oraz promocją szkoły.

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas
zajęć,konkursów,wyjazdów I uroczystości szkolnych organizowanych przez PSM I st. w Ketrzynie
oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej
szkoły oraz stronach pokrewnych, tablicach ściennych I folderze szkolnym w celu informacji
ipromocji Szkoły.
Podstawa prawna:
1.Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn. DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)
2.Ustawa o prawie autorskim iprawach pokrewnych (tekst jedn. DzU 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.)

(data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego)
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