
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie  

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia  
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA  DO OSM II stopnia – kl. II 

1. Nazwisko …………………………………………………………………. Imiona ……………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………….………………… 

3. Pesel …………………………………………………………………….. 

4. Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………………………………..  

tel.…………………………  e-mail ………………………..…………………. 

5. Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………….…………………………………..  

tel.  ………………………… e-mail …………………………….……………. 

6. Dokładny adres zamieszkania rodziców i kandydata 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Adres e-mail ……………………………………………………   

 

 

Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym.  

 

 

 

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

 

podpis rodzica lub prawnego opiekuna       podpis kandydata 
 
 

 

 

 

 

Rzeszów, dnia ………………………………………… 

 

 



PODANIE (OSM II st.)  

Proszę o przyjęcie mnie ………………………………………………………………………………………………............... 
      (imię i nazwisko) 

do klasy ……………. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia  ZSM nr  1 w Rzeszowie. 

SPECJALNOŚĆ (odpowiednie podkreśl):   

instrumentalistyka  rytmika  

 
SPECJALIZACJA: ……………………………………………………………………………………………. 
      (instrument) 
 

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWYM PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA MUZYCZNEGO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy uczeo (w razie przyjęcia) będzie uczęszczad na zajęcia religii lub etyki? (odpowiednie podkreśl)  

RELIGIA   ETYKA   NIE BĘDZIE UCZĘSZCZAD 

Czy uczeo (w razie przyjęcia) będzie uczęszczad na zajęcia wychowania do życia w rodzinie? (odpowiednie 
podkreśl) 

TAK   NIE 

 

        ………..………………………………………………………………… 
podpis rodzica lub prawnego opiekuna 

Wyrażam zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka na stronach i portalach 

internetowych w zakresie informacji o osiągnięciach ucznia podczas nauki w szkole. Przetwarzanie danych 

odbywa się zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty (Dz. U. z roku 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami), 

Rozporządzeniem MKiDN z dnia 24 sierpnia 2011 (Dz. U. z 2011 r. nr 187, poz.1118) i Ustawą  o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883). 

 

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

podpis rodzica lub prawnego opiekuna     podpis kandydata 
      
Do kwestionariusza należy dołączyć: 
1 zdjęcie legitymacyjne, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazao do podjęcia nauki na 
określonej specjalizacji:  
na instrumenty dęte – od pulmonologa, na rytmikę – od ortopedy i foniatry/laryngologa. 
Ponadto: zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy VI szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej (lub OSM I 
st.) i wykaz ocen za I półrocze. Można dołączyd dyplomy potwierdzające osiągnięcia muzyczne. 

Szczegóły na stronie szkoły: www.szkolamuzyczna.rzeszow.pl 


