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WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W GRYFINIE 
 
 
 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie na  
rok szkolny ………../………. w cyklu …………………………….. na naukę gry na instrumencie: 
 
1……………………………………………   
2……………………………………………   
3…………………………………………… 
 
Dane dziecka : 
Imię/imiona oraz nazwisko dziecka 
………………………………………………………………………………………………………… 
Data i miejsce urodzenia dziecka 
………………………………………………………………………………………………………… 
nr PESEL lub paszportu ………………………………………………................................................ 
Adres zamieszkania dziecka 
………………………………………………………………………………………………………… 
Miejscowość i nazwa szkoły/przedszkola do której  dziecko obecnie uczęszcza:   
…………………………………………………………………..……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów dziecka:  
 

MATKA / OPIEKUN PRAWNY* OJCIEC / OPIEKUN PRAWNY* 
1. Imiona i nazwisko 

 
 

1.   Imiona i nazwisko  
 

2. Adres zamieszkania 
 

2.   Adres zamieszkania 
 
 

3. Informacja o stopniu niepełnosprawności: 
Znaczny, umiarkowany, lekki, nie* 

3.   Informacja o stopniu niepełnosprawności : 
Znaczny, umiarkowany, lekki, nie* 

4. Telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej: 
 
 

4.   Telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej: 
 

 

 
 
                                                                                     ……………………………………………. 
          (miejscowość i data)        
                                                                                      (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 
 
Załączniki: 
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1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w 
Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.  
 
2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o dojrzałości dziecka do podjęcia nauki 
szkolnej (w przypadku dziecka, które w  danym roku kalendarzowym kończy 5 lat – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 15 maja 2014r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do  publicznych szkół i  publicznych placówek 
artystycznych oraz przechodzenia z  jednych typów szkół do innych ( Dz. U. z 2014r. poz. 686).  
 
3.  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt 2 do pkt 7 (str. 3 wniosku),  które 
mogą być składane w postaci kopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata – zgodnie z art.20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(Dz.  U. z 2004r. nr 256, poz 2572 ze zmian.). Dokumentacja rozpatrywana jest w przypadku nie 
rozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego na pierwszym etapie. 
 
 
 
 Wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie następujących danych osobowych mojego 
dziecka w bazie danych Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie: imię i nazwisko, wiek, klasa, 
wizerunek, w celu informowania o osiągnięciach ucznia w zakresie promocji, rekrutacji i innych 
działań statutowych szkoły, na stronie internetowej, tablo, w prasie, telewizji i innych publikacjach. 
 Jako rodzic, rodzice/prawni opiekunowie dziecka mam prawo do wglądu do w/w danych 
oraz ich poprawiania. (podstawa prawna: art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn). 
 
 
 
             
                                                                                   ……………………………………………. 
          (miejscowość i data)        
                                                                                      (podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUGI ETAP REKRUTACJI 
 KRYTERIA PRZYJĘĆ * 
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We właściwej kolumnie TAK/NIE przy każdym z  7 kryteriów należy wstawić znak X 
 

Podstawa prawna: art. 20n w związku z art.20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004r. nr 256, poz 2572 ze zmian.) 

 Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Tak* Nie*
1 Wielodzietność 

rodziny 
kandydata 

Oświadczenie o wielodzietności kandydata   

2 Niepełnosprawność 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zmian.) 

  

3 Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 

kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 
127, poz.721 ze zmian.) 

  

4 Niepełnosprawność 
obojga rodziców 

kandydata 

orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 
127, poz.721 ze zmian.) 

  

5 Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 
lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. nr 127, poz.721 ze zmian.) 

  

6 Samotne wychowanie 
Kandydata w rodzinie 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem 

  

7 Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

Dokumenty potwierdzające objęcie dziecka pieczą zastępczą 
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z  2013 r., poz. 135). 

  

  UWAGA: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od 
pkt 2 do pkt 7 mogą być składane w postaci kopii 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez rodzica 
kandydata: 
UWAGA: oświadczenie składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim 
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/a 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

  

 
 
 
 
                                                                            ………………………………………………… 
                                                                            (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 


