WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PSM I ST.
IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ZAMBROWIE
Nazwisko i imię (imiona) ....................................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia .................................................................. PESEL
Szkoła ........................................................................................................................... klasa .............................
(podać do jakiej szkoły uczęszcza)

Adres zamieszkania ucznia i rodziców: (kod pocztowy, miejscowość, ulica)………………………………...………
..............................................................................................................................................................................
Nazwisko i imiona rodziców (opiekunów) ..........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
e-mail rodziców ................................................................... tel. kontaktowy....................................................
Czy uczył się już muzyki (ile lat, ew. nazwisko nauczyciela) .............................................................................
..............................................................................................................................................................................
Na jakim instrumencie chce się uczyć .................................................................................................................
(podać tylko jeden instrument)

Załączniki:
a) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
b) Oświadczenie o wielodzietności rodziny z klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
c) Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
d) Prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem.
e) Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011r.
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku przyjęcia dziecka do Szkoły Muzycznej,
w klasie pierwszej nie ma rezygnacji z nauki. Wszystkie zajęcia wykładane w szkole zgodnie
z planem zajęć danej klasy są obowiązkowe pod rygorem skreślenia z listy uczniów w wypadku
2-tygodniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia, szkoła
może zażądać zwrotu poniesionych kosztów dotychczasowej nauki. Zobowiązuję się dopasować rozkład
zajęć pozaszkolnych dziecka do rozkładu zajęć obowiązującego w szkole muzycznej.
Ponadto w wypadku przyjęcia córki/syna do Szkoły Muzycznej zobowiązuję się do
przestrzegania uchwał Rady Rodziców (dotyczących w szczególności wpłat na fundusz Rady Rodziców
i fundusz muzyczny).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych we wniosku o przyjecie kandydata dla
potrzeb niezbędnych z realizacją procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 326 z późniejszymi zmianami).

Zambrów, dnia ..........................................

................................................................
podpis rodzica/opiekuna

