
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 
na rok szkolny .............................. 

 
 
Dyrektor  
PSM I st. im. Janiny Garści 
w Chrzanowie 

 
 
       Proszę o przyjęcie mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie  

do klasy ............... na instrument:* 1) ...................................  2) ...................................  3) .................................. 
*(preferowana kolejność) 
 

DANE DZIECKA 
Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Pesel            
 

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Szkoła ogólnokształcąca (klasa)  

Posiadany instrument  

Czy dziecko uczyło się grać? Jak długo? 
 

 

DANE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 
Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

DANE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ) 
Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 

 
32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 12             tel./fax 0-32 62-338-51 
Nr konta:  NBP o/okr.  Kraków   09 1010 1270 0007 5213 9134 0000 
www.psm-chrzanow.pl                                 psm.chrzanow@post.pl 



 
 
1. Czy dziecko ubiega się równocześnie o przyjęcie do innej szkoły muzycznej?  ..................................... 
 Jeżeli tak, to proszę podać preferowaną kolejność: ......................................................................................... 

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

 
2. Potwierdzenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej braku przeciwwskazań zdrowotnych 

dziecka do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej: 
 ........................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 
3. Rodzice dzieci 5-letnich muszą dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psycho-

fizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 
 
4. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjne-

go, będą brane pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 20 c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty. 
 
5. Oświadczenie: 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych tj. 
Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie danych osobowych moich oraz członków mojej 
rodziny, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem 
przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci. 

Oświadczam, że powyższe dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym i równocześnie zobowiązuję się do 
zgłoszenia w sekretariacie każdorazowej zmiany tych danych, jeżeli taka będzie miała miejsce w trakcie cyklu 
kształcenia dziecka w szkole. 

Oświadczam także, że znam przysługujące mi uprawnienia w zakresie możliwości wglądu do gromadzonych 
danych oraz o możliwości ich uzupełniania oraz żądania prostowania w razie stwierdzenia, że dane te są 
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 
Chrzanów, dnia ........................................ 

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

                                                                                                           (podpis  rodzica / opiekuna prawnego) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Administrator danych osobowych tj. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie dołoży 
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 
 


