Kutno, dnia ……………………………….

Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I i Ii stopnia
im. Karola Kurpińskiego w Kutnie
ul. Pałacowa 10

WNIOSEK
O przyjęcie w roku szkolnym ………………………………………………. do klasy ………………………………………………
 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu sześcioletniego
 Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia cyklu czteroletniego (właściwe zaznaczyć)
Dane kandydata
1. Nazwisko kandydata (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

2. Imiona (proszę wpisać drukowanymi literami w kratkach)

3. Data urodzenia .............. ...................................
Dzień

miesiąc

.......................................................................
rok

4. Miejsce urodzenia ....................................................., województwo...................................................
5. PESEL kandydata

Imiona i nazwiska rodziców
6. Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna)
…………….....................................................................................................................................................
7. Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna)
...................................................................................................................................................................
Miejsce zamieszkania kandydata i jego rodziców (prawnych opiekunów)
8. Adres zamieszkania kandydata
...................................................................................................................................................................
(kod)

(miejscowość)

...................................................................................................................................................................
(ulica, numer domu, numer mieszkania)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
(województwo)

9. Adres zamieszkania ojca (prawnego opiekuna) - wypełnić, jeśli adres jest inny niż kandydata
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10. Adres zamieszkania matki (prawnego opiekuna) - wypełnić, jeśli adres jest inny niż kandydata
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów)
11. Adres mailowy i numer telefonu ojca (prawnego opiekuna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Adres mailowy i numer telefonu matki (prawnego opiekuna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13.Szkoła, do której uczęszcza (lub będzie uczęszczał) kandydat
...................................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1182)
zostałem poinformowany, że administratorem danych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. K. Kurpińskiego w Kutnie, z siedzibą przy ul. Pałacowej 10.
Dane kandydatów i ich rodziców (prawnych opiekunów) niezbędne są do procesu rekrutacji do
szkoły, wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności ustawy o systemie oświaty z dn.
7.09.1991r. (Dz. U. 2004r., nr 256, poz. 2572). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania.
.....................................................................
podpis matki (prawnego opiekuna)

…………………………………………………………….
podpis ojca (prawnego opiekuna)

Do wnioski załączam:
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej.
2. Inne dokumenty (zaznacz odpowiednio):
□ oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z
późn. Zm.),
□ prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację i oświadczenie o
samotnym wychowywaniu dziecka oraz oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem lub akt zgonu rodzica lub zaświadczenie z Ośrodka Pomocy
Społecznej o pobieraniu zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka lub prawomocny
wyrok sądu rodzinnego dotyczący powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej lub
zaświadczenie z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności jednego z
rodziców,
□ dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dn. 9.06.2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135, z zm.)
Dokumenty składane są w oryginale lub poświadczonej za zgodność kopii (poświadczenie notarialne lub w
postaci urzędowo poświadczonego odpisu czy wyciągu z dokumentu, zgodnie z art. 76a &1 Kodeksu
postepowania administracyjnego, lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata).

