
 

 

 
 

Wniosek o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Mrągowie 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka 

....................................................................................................................................................... 

(należy wpisać imię/imiona i nazwisko dziecka) 

do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Mrągowie. 

  Moje dziecko chciałoby się uczyć gry na: (proszę wymienić trzy instrumenty według 

kolejności zainteresowań): 

 1. ............................................. 2. ............................................. 3. .............................................  

 

 

Kwestionariusz osobowy kandydata: 

1. Dane osobowe kandydata: 

Imię/imiona i nazwisko ................................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia .............................................................PESEL .................................... 

Adres zamieszkania ..................................................................................................................... 

Adres do korespondencji ............................................................................................................. 

Telefon ......................................................................................................................................... 

  

2. Dane osobowe rodziców: 

Imię i nazwisko matki................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

Adres do korespondencji .............................................................................................................. 

Telefon , e-mail ............................................................................................................................ 

  

Imię i nazwisko ojca.................................................................................................................... 

Adres zamieszkania ...................................................................................................................... 

Adres do korespondencji .............................................................................................................. 

Telefon , e-mail ............................................................................................................................ 

 



 

 Czy kandydat posiada własny instrument:    Tak          Nie 

 Dziecko uczy się w klasie…………. w szkole…………………..………………………..... 

 Czy dziecko posiada określony stopień niepełnosprawności (jaki?)……………………….. 

 Czy kandydat ma zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia ?……………………… 

 Inne informacje składane przez rodziców………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami rekrutacji oraz systemem nauki w szkole.  

Zobowiązuję się do dopilnowania, aby moje dziecko systematycznie uczęszczało na wszystkie zajęcia 

edukacyjne przewidziane szkolnym planem nauczania, było przygotowane do zajęć oraz czynnie 

uczestniczyło w życiu szkoły. W najbliższym okresie czasu (od klasy II) deklaruję zakup instrumentu 

dla dziecka. W przypadku pozytywnego zdania egzaminu wstępnego określającego predyspozycje do 

kształcenia w szkole muzycznej, dostarczę zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak 

przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej I stopnia. Deklaruję pełną współpracę  

z Radą Rodziców, w szczególności akceptuje jej postanowienia dotyczące dobrowolnych składek 

szkolnych ustalanych każdego roku szkolnego.  

........................................................ 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.)wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych oraz danych mojego dziecka do celów rekrutacyjnych a  także związanych  

z edukacją w szkole oraz promocją szkoły. 

Jednocześnie zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oświadczam, że zostałem 

poinformowany, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor PSM I st. w Mrągowie 

2) dane będą przetwarzane wyłączenie zgodnie z określonymi wyżej celami,  

3) przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

4) dane podaję dobrowolnie.  

........................................................ 

podpis rodzica / opiekuna prawnego 

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas zajęć, 

konkursów, wyjazdów i uroczystości szkolnych organizowanych przez PSM I st. w Mrągowie oraz 

wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć i filmów na stronie internetowej szkoły 

oraz stronach pokrewnych, tablicach ściennych i folderze szkolnym w celu informacji i promocji 

Szkoły. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: DzU 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.);  

2. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: DzU 2006 nr 90, poz. 631 ze zm.). 

 

Mrągowo dn. ..............................                                             ........................................................      

                                                                                                       podpis rodzica / opiekuna prawnego 


