ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
SZKÓŁ MUZYCZNYCH
I i II ST NR 3
IM. GRAŻYNY BACEWICZ
WARSZAWA UL. TYSZKIEWICZA 42

OGŁASZA

ZAPISY
NA KURS PRZYGOTOWAWCZY DO BADAŃ PRZYDATNOŚCI DO KLASY PIERWSZEJ
PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ
I STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2015/2016
KURS BĘDZIE TRWAŁ
OD 2 LUTEGO DO 19 MARCA 2015
W PONIEDZIAŁKI i CZWARTKI ORAZ 3.02.15R(WTOREK) i 24.02.15R(WTOREK)
W GODZ:
15.00 - 15.45 - I GRUPA
lub
16.00 - 16.45 - II GRUPA

ZAPRASZAMY !
INFORMACJE ORAZ ZAPISY W SEKRETARIACIE SZKOŁY

Kurs przygotowawczy do badań przydatności do I klasy rozpocznie się
2 lutego i będzie trwał do 19 marca 2015 r (16 zajęć):
poniedziałki, czwartki oraz 3.02.(wtorek) i 24.02.15r.(wtorek)
Będą dwie grupy do wyboru.
godz. 15.00 - I grupa
godz. 16.00 - II grupa
prosimy o wpisanie do wniosku o przyjęcie, do której grupy dziecko będzie
uczęszczać.
Badania przydatności odbędą się -24 marca – I etap i
25 marca 2015 – II etap
Na pierwsze spotkanie - 2.02.15 r zapraszamy rodziców.
Prosimy o miękkie kapcie dla dziecka na zmianę .
Nr konta :
– Fundacja Harmonia im. G. Bacewicz, ul. Tyszkiewicza 42 ,
01-172 Warszawa
06124062921111000050198379
Darowizna na cele oświatowe (imię i nazwisko)

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO ............ KLASY- POSM I STOPNIA
ZESPOŁU PAŃSTWOWYCH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
I i II ST NR 3 IM. G. BACEWICZ W WARSZAWIE
1.NAZWISKO.........................................................................................................................................
IMIONA...................................................................................................................................................
2.DATA I MIEJSCE URODZENIA.....................................................................................................
3.DOKŁADNY ADRES (KOD,MIEJSCOWOŚĆ, ULICA, NR, POWIAT,
GMINA,WOJEWÓDZTWO)................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4.PESEL…………………………………………………………………………...................................
5.NUMER TELEFONU DOMOWEGO...............................................................................................
6.ADRES I NR SZKOŁY REJONOWEJ.............................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7.CZY KANDYDAT UCZYŁ SIĘ GRY NA INSTRUMENCIE ILE
CZASU I GDZIE ?
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
PRZYDZIAŁ
INSTRUMENTU
REKRUTACYJNEJ

NASTĄPI

W/G

ORZECZENIA

KOMISJI

8.DANE O RODZICACH LUB OPIEKUNACH
NAZWISKO I IMIĘ
TELEFON , E-MAIL
OJCIEC
(OPIEKUN)
MATKA
(OPIEKUNKA)
9.UWAGI RODZICÓW O DZIECKU
A) CZY DZIECKO JEST LEWORĘCZNE ?..................................................................
B) STAN ZDROWIA DZIECKA......................................................................................
D) INNE UWAGI O DZIECKU........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w dwuetapowym badaniu przydatności do kształcenia
muzycznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz do wszelkiego rodzaju dokumentacji
przebiegu nauczania (zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.97 i Ochronie Danych Osobowych
Dz.Ust.Nr 133 poz. 833).

……............................................................................................
(DATA, PODPIS RODZICÓW, OPIEKUNÓW)

Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
(art. 20c ust. 2 i art. 20g ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
we właściwej rubryce przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X
kryterium

1.

2.

3.

Wielodzietność rodziny
kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność jednego
z rodziców kandydata

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Nie

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z
późn. zm.)

Niepełnosprawność obojga
rodziców kandydata

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z
późn. zm.)

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

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

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 2013 r. poz.135 z późn. zm.)

4.

Tak

UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata/ pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego) kandydata

Data podpis rodziców

