WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
W UNIEJOWIE
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie
w roku szkolnym …….…………… / …………………..
Kandydat deklaruje chęć nauki na ………………………………………. lub ………………………..........
( nazwa instrumentu)

( nazwa instrumentu)

Czy w przypadku braku miejsc na wyżej wymienionych instrumentach wyrażam zgodę na naukę na
innym instrumencie, na którym będą miejsca?
TAK / NIE

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE KANDYDATA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
imię pierwsze

imię drugie

nazwisko
PESEL
miejscowość

data urodzenia
województwo

obywatelstwo

ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

nr mieszkania

Miejscowość

kod pocztowy
szkoła do jakiej
uczęszcza
kandydat

adres szkoły
klasa

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
kod pocztowy

nr mieszkania

nr domu

nr mieszkania

miejscowość

gmina
telefon komórkowy

nr domu
powiat
adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica
kod pocztowy

miejscowość

gmina
telefon komórkowy

powiat
adres e-mail

………………………………..

……….……………….………………………

(miejscowość, data )

( podpisy rodziców / opiekunów prawnych)
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
1. Czy kandydat posiada instrument (jaki?) .............................................
2. Ilość lat (miesięcy) gry na instrumencie ..................................
nazwisko nauczyciela......................................
3. Przejawy zainteresowań muzycznych (krótka charakterystyka, przykłady)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
4. Inne zainteresowania (osiągnięcia) kandydata
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

………………………………..

……….……………….………………………

(miejscowość, data )

( podpisy rodziców / opiekunów prawnych)

DO WYPEŁNIONEGO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej, wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.
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Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)

Imię i nazwisko uczennicy /ucznia

…………………………………………
Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)

………………………………….………………

…………………………………………
Miejsce zamieszkania

PESEL ………………..…………………..….

………………………………………..

Miejsce zamieszkania

………………………………………..

………………………………….………..……

………………………………………..

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

OŚWIADCZENIE
zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dotyczy uczennicy / ucznia Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, ul. Targowa 21

........................................……………………………………
(imię i nazwisko uczennicy / ucznia )
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie:
• danych osobowych mojego dziecka, jako rodzic (opiekun prawny)
• wizerunku mojego dziecka w gazetkach i tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej naszej
szkoły - Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie w zakresie działalności dydaktyczno –
wychowawczo – opiekuńczej zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 1997r.
nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 kwietnia 1999r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 41 poz. 414) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 27 sierpnia 2001r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych
przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. nr 97, poz. 1054).

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

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

miejscowość, data

( podpisy rodziców / opiekunów prawnych)
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