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PODANIE KANDYDATA O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

 

Proszę o przyjęcie mojej córki/mojego syna* …………………………………………………………………………………………………   

do Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach                                                        

na instrument:   1.……………………………………………………………       2………………………………………………………………… 

Dane kandydata:  

Imię /imiona i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

PESEL ……………………………………………… 

Nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza ……………………………………………………………………………………………………… 

Czy posiada instrument na którym chce się uczyć ………………………… 

Dodatkowe zajęcia ucznia (np. język, koło zainteresowań…) …………………………………………………………………………… 

Dane rodziców (opiekunów prawnych):  

Imię i nazwisko obojga rodziców (opiekunów prawnych): ………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon, adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………………………………………………………  
 

# skąd pojawiło się zainteresowanie szkołą muzyczną (proszę zaznaczyć): 
 
1) koledzy/rówieśnicy/rodzina  2) szkoła ogólnokształcąca 3) Internet 4) inne: …………………………………………… 
 
               

 
..............................................................     ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej*      data, podpis ojca/opiekuna prawnego*  

    

Oświadczenie 

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK, oświadczam, że dane podane w niniejszym zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadoma/y 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

..............................................................     ............................................................  
data, podpis matki/opiekunki prawnej *      data, podpis ojca/opiekuna prawnego *  

 
Klauzula informacyjna:                              

 Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), przyjmuję do 

wiadomości, iż:  

Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest  Szkoła Muzyczna I stopnia w Ropczycach z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 39-100 Ropczycach, 

w imieniu której działa Dyrektor Szkoły.  Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym  w zgłoszeniu  w związku z prowadzoną rekrutacją  do szkoły, w 

celu niezbędnym do przyjęcia kandydata do szkoły. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych innym podmiotom, chyba że obowiązek 

przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa. Dane osobowe w zakresie wskazanym we wniosku podaje Pan/Pani na podstawie ustawy z dnia  14 

grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz rozporządzeń wykonawczych. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich 

poprawiania. Pozostałe dane podawane są dobrowolnie.   

 

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

podpis matki/opiekunki prawnej *      podpis ojca/opiekuna prawnego *  
*niewłaściwe skreślić   
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PROTOKÓŁ EGZAMINU WSTĘPNEGO 

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W ROPCZYCACH 

 

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

PESEL dziecka ................................................................................................. 

 

1.   Zdolności muzyczne   a)   słuch muzyczny  ( skala 0 – 5) ........................... 

 

                                           b)  poczucie rytmu   ( skala 0 - 5 )  ........................... 

 

c) pamięć muzyczna ( skala 0 – 5 ) ......................... 

 

1.   Przydatność fizyczna do nauki na instrumencie ( skala 0 –10 ) .................... 

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

2.   Średnia ocen ze szkoły ogólnej ........................ pkt. ...................................... 

 

                                                              RAZEM :   pkt.  .................................. 

  

WYNIK  OGÓLNY :                                    PODPIS KOMISJI : 

Kandydat 

          a)  nie nadaje się do Szkoły Muzycznej      1.  ...................................... 

          b)  nadaje się                                                2.  ...................................... 

          c)  zostaje przyjęty do klasy ……….           3.  ...................................... 

 na instrument  ............................................           4.  ....................................... 

5. ....................................... 

 

 Ropczyce dnia     ...................................r.                 


