WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. J. Zarębskiego w Warszawie
w roku szkolnym 2021/2022.

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE
imię
nazwisko
PESEL
data
urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość
klasa

przedszkole lub
szkoła do jakiej
kandydat uczęszcza

nr mieszkania

adres

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

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

……………………………………..
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)
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……………………………………………….

…………………………………………………
(miejscowość, data)

(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

……………………………………………….
(adres)

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

Jednocześnie:
1. Deklaruję chęć nauki dziecka na …………….………… lub ...………………………..
(nazwa instrumentu)

(nazwa instrumentu)

2. Oświadczam, że moje dziecko gra/nie gra na instrumencie:…………………………..
(nazwa instrumentu)

(niepotrzebne skreślić)

od …………………….
(okres nauki)

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku i
załącznikach do wniosku o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. nr 3 im. J.
Zarębskiego w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

………………………………………..……
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Załączniki:
1. Zaświadczenie lekarskie
2. 2 zdjęcia legitymacyjne
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
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INFORMACJA
1. Czytelnie wypełniony wniosek, dwa zdjęcia legitymacyjne i zaświadczenie pediatry

należy

dostarczyć w dniu przesłuchania, na ręce komisji rekrutacyjnej.
2. Zaświadczenie pediatry o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w dwóch szkołach.
3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydatów urodzonych w roku 2015, oprócz zaświadczenia
lekarskiego wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, obowiązani są dołączyć
do wniosku opinię (z poradni psychologiczno-pedagogicznej), o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
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