Salezjańska Ogólnokształcąca
Szkoła Muzyczna II stopnia

im. ks. Antoniego Chlondowskiego
w Lutomiersku
ul. Kopernika 3 | 95 - 083 Lutomiersk

PODANIE
Proszę o przyjęcie mnie do Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II
stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku w roku szkolnym
2022/2023

Na instrument główny: organy/ fortepian

podkreśl wybrany instrument

I. DANE KONTAKTOWE
1.Nazwisko

2. Imiona

3. Data urodzenia

4. Miejsca i województwo urodzenia

5. PESEL
6. Adres zamieszkania
Gmina

powiat

województwo

7. Adres zameldowania
8. Telefon

9. e-mail

II. DANE O RODZICACH (prawnych opiekunach)
1.Imię i nazwisko Ojca
2. Adres
3. Telefon

4. e-mail

1.Imię i nazwisko Matki
2. Adres
3. Telefon

4. e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. St. Kostki w Warszawie, organ
prowadzący Salezjańską Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Lutomiersku. Ogólna klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie szkoły: www.lutomiersksalezjanie.pl.

podpis rodziców/opiekunów prawnych

podpis kandydata

III. INFORMACJE O KANDYDACIE
Dzień imienin
Zainteresowania (hobby)

Umiejętności gry na instrumentach muzycznych (jakie)

Czy znajdujesz się pod opieką poradni pdychologiczno-pedagogicznej? Jeśli tak to jakiej?

Czy chorujesz na jakieś przewlekłe choroby? Jeśli tak to jakie?

Jaka jest twoja motywacja przyjścia do szkoły

Jakie są oczekiwania rodziców w stosunku do szkoły?

III. ZAŁĄCZNIKI DO PODANIA
Przed rozmową kwalifikacyjną należy
dostarczyć:
świadectwo z klasy siódmej SP (kopia)
świadectwo ukończenia podstawowej szkoły
muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia,
ogniska muzycznego lub zaświadczenie osoby,
u której uczeń pobierał naukę
skrócony odpis aktu urodzenia
świadectwo chrztu
podpisane 3 fotografie
opinia katechety i księdza proboszcza

podpis rodziców/opiekunów prawnych

Po zakończeniu roku szkolnego należy
dostarczyć:
karta zdrowia (oryginał)
oryginał świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej
oryginał zaświadczenia egzaminu
ośmioklasisty

podpis kandydata

