
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do PYRZYCKIEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ  I st. 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym ……………………………………………… 

Deklarując chęć nauki dziecka na ……………………………………… lub …………………………………………. 
                   (podać nazwę instrumentu)                                     (podać II  instrument) 

   

1. Imię/imiona i nazwisko        

kandydata 

 

2. Data i miejsce urodzenia              

kandydata 

 

3.  PESEL kandydata 

w przypadku braku PESEL seria 

i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego 

tożsamość  

            

 

4.  Imię/imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów prawnych) kandydata 

Matki  

Ojca  

5. Adres zamieszkania rodziców 

(opiekunów prawnych) 

i kandydata1 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer domu / 

 numer mieszkania 

 

6.  Adres poczty elektronicznej 

i numery telefonów rodziców 

kandydata, o ile je posiadają 

Matki Telefon   

e-mail  

Ojca Telefon   

e-mail  

Do wniosku należy dołączyć: 

 Kopię aktu urodzenia dziecka  
 

Zobowiązuję się: 

1. Posyłać syna/córkę regularnie na wszystkie zajęcia obowiązujące w szkole muzycznej oraz usprawiedliwiać nieobecno-
ści w ciągu 7 dni. 

2. W przypadku rezygnacji z nauki z końcem roku szkolnego powiadomić Szkołę w formie pisemnej. 

………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica/opiekuna prawnego kandydata) 

 

………………………………………………………………………………………. 

(adres i e-mail do korespondencji w sprawach rekrutacji) 

 

 



 

Oświadczenia wnioskodawcy 

1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym                    

stanem faktycznym1. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). 

 

 

Pouczenie 

1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o systemie 

oświaty oraz zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w niniejszym wniosku. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Pyrzycka  

Szkoła Muzyczna I stopnia , do której wniosek został złożony. 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczniów jest:  Pyrzycka Szkoła Muzyczna I stopnia , ul. Jana Pawła II 5,      

74-200 Pyrzyce 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

4) każdy uczeń ( rodzic/opiekun prawny*)  posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,      

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody 

5) uczniowi (rodzic/opiekun prawny *)  przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej    

przetwarzania danych osobowych 

6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

 

*- dotyczy uczniów nie pełnoletnich  

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

 (data)                      (czytelny podpis wnioskodawcy – rodzic/opiekun prawny kandydata)

  

                                                             
1 Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 


