Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Witolda Lutosławskiego
62-700 Turek, ul. Uniejowska 9
tel. 63 278 42 46; kom.: 798-101-064
798-100-522
e-mail: psmturek@gmail.com
www.muzyczna.turek.pl

Wybrany instrument…………………………….

ZWROT KWESTIONARIUSZA
do 01 czerwca 2018 r.

Do Dyrekcji
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Turku

WNIOSEK KANDYDATA O PRZYJĘCIE
na rok szkolny 2018/2019
1. Nazwisko kandydata (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)
2. Imię/imiona (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

3. PESEL kandydata
4. Data i miejsce urodzenia ………
dzień

……………………. ……….
miesiąc wpisać słownie

rok

…………………………..
miejsce urodzenia

4. Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego...................................................................................
5. Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego......................................................................................
6. Adres zamieszkania .............................

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

(numer kodu)

(miejscowość)

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

7. Adres do korespondencji .............................
(numer kodu)

...............................................................................
(miejscowość)

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

8. Matka/opiekun prawny – nr tel. kontaktowego............................................................................................
e-mail: .......................................................................................................................................................
9. Ojciec/opiekun prawny – nr tel. kontaktowego..............................................................................................
e-mail: ....................................................................................................................................................
10. Szkoła, do której uczęszcza (lub będzie uczęszczał/ła)...............................................................................
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych moich i mojego dziecka dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z
2016 r. poz.922)

Turek, dn.....................................

....................................................
( podpis rodzica lub opiekuna)

11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej
Na podstawie art.142 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)

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

….....................................................................
(pieczątka i podpis lekarza podstawowej opieki zdrowotnej)

NA PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO BRANE SĄ POD
UWAGĘ WYNIKI BADANIA PRZYDATNOŚCI BĄDŹ EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO,
W ZAKRESIE UZDOLNIEŃ, PREDYSPOZYCJI LUB PRAKTYCZNYCH UMIEJĘTNOŚCI
(art. 142 ust. 4 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.).

12. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące dodatkowe kryteria (art. 131 ust. 2 i ust. art. 142 ust. 5 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.):
Kryteria dodatkowe mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i ust. art. 142 ust. 5 Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.)
1. Wielodzietność rodziny kandydata
- załącznik: oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata
- załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
- załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- załącznik: orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
- załącznik: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.).
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
- załącznik: prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem).
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą
- załącznik: dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.).

