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Pruchnik, dnia ……………………..…………… 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pruchniku 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka / podopiecznego 

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
(imię i nazwisko kandydata/ki) 

do klasy …………………………………. *) w zakresie gry na instrumencie: …………………..........……… . 

W przypadku ograniczonej ilości miejsc wyrażam zgodę na zakwalifikowanie na inny 

instrument:  ……..………………..…………..  ,    ……………………..…………   lub  ………………………………….. . 

Kandydat posiada własny instrument:   Tak  /  Nie   (właściwe zakreślić w koło) 

Jeśli posiada, proszę wpisać nazwę instrumentu: …………………………………….………....................... 

  

………………………..…………………… 
(podpis) 

*)  - dla niezaawansowanych (początkujących) - należy wpisać do klasy pierwszej, dla 

posiadających świadectwo promocyjne innej szkoły muzycznej, można podać klasę wyższą. 

Decyzja o przyjęciu do wnioskowanej klasy zostanie podjęta na podstawie egzaminu 

kwalifikacyjnego. 

Do Wniosku załączam następujące dokumenty:  

1. Kwestionariusz kandydata 

2. Oświadczenia 

3. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej  

4. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej - tylko w przypadku dziecka, które 

w danym roku kalendarzowym nie ukończy 6 lat. 

  

........................................................................ 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna) 

........................................................................ 
 (adres zamieszkania) 

........................................................................ 
 (telefon) 

 

zdjęcie 

kandydata 

(wkleić) 
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KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA - załącznik nr 1 

DANE OSOBOWE KANDYDATA  

Imiona ………………………………………………………….  Nazwisko …………………………………………………………………..  

Data urodzenia ……………………………………………………..………..  Nr PESEL ..…………………………………………….…  

Miejsce urodzenia ………………….…………....……………...…………. woj. ………………..……………………..……..….……  

Adres zamieszkania …………………………………………………….…………..………………………………………………………….  

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

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN  

Imię ………………………………………………….……………. Nazwisko ………………….….………………………………………….  

Adres zamieszkania ………………………………………….…….………………………………………………………………………….  

Telefon …………………………………………  Email  ………..……………………………………………………………….…………….  

MATKA/PRAWNY OPIEKUN  

Imię ………………………………………………….……………. Nazwisko ………………….….………………………………………….  

Adres zamieszkania ………………………………………….…….………………………………………………………………………….  

Telefon …………………………………………  Email  ………..……………………………………………………………….…………….  

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW 

1. O przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie orzeka komisja 
kwalifikacyjna. W przypadku dziecka, które w roku kalendarzowym kończy co najmniej 
5 lat niezbędna jest także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej 
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

2. Do wniosku i kwestionariusza dołączyć należy: 

a. Zdjęcie (legitymacyjne - 1 sztuka) 

b. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej 
(Art. 20n. ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. 
 z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

c. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej - tylko w przypadku dziecka, które 
w danym roku kalendarzowym nie ukończy 6 lat. 

d. Na życzenie rodzica – inne dokumenty wymienione w art. 20t, ust.2 ustawy  
o systemie oświaty. 
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OŚWIADCZENIA - załącznik nr 2 

1. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 

w Pruchniku będę aktywnie współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym i dydaktycznym, 

uczestniczyć w wywiadówkach i spotkaniach. 

2. Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących w szkole uregulowań prawnych, 

zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone przez 

moje dziecko w trakcie nauki w szkole. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Kwestionariuszu Osobowym dla celów 

administracyjnych oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe zakreślić) na 

rozpowszechnianie wizerunku i osiągnięć mojego dziecka dla celów promocyjnych przez szkołę – na 

podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz na podstawie art. 81 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).  

 

……………………………………….., dnia ……………………………….. ,   …………………………………………………………..….. 
               (miejscowość)                                                                         (Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

 

 

Protokół szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z dnia …………………………………….. : 

1. Słuch muzyczny (punktacja 1-25): ……………………….. 

2. Poczucie rytmu (punktacja 1-25): ……………………….. 

3. Pamięć muzyczna (punktacja 1-25): ………………………. 

4. Predyspozycje psychofizyczne (punktacja 1-25): ……………………….. 

5. Treść egzaminu kwalifikacyjnego (dotyczy tylko zdających egzamin): 

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

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

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

Łączna ilość punktów …………. .             Ocena z egzaminu kwalifikacyjnego: ………………………….. . 

Komisja: 
 

Przewodniczący komisji: 
 
…………………………………….. 
 

 

 

Kandydat(ka) ……. został(a) przyjęty(a) do klasy …………………..……………… cyklu ….…. – letniego, 
 
instrument główny ………………………………………….... .                                                           

Dyrektor szkoły: 

 


