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Wniosek o przyjęcie do I klasy w szkołach II stopnia
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st.
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. (bez przedmiotów ogólnokształcących)

*prosimy o odznaczenie krzyżykiem X nazwy wybranej szkoły, lub określenie
cyframi kolejności wybranych szkół zgodnie z preferencjami
Cz. I
1. Nazwisko kandydata

2. Imiona

3. Data i miejsce urodzenia kandydata

4. PESEL kandydata
*w przypadku braku numeru PESEL wpisać poniżej serię i
numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość

5.

Imię i nazwisko matki

6. Imię i nazwisko ojca

7.

Miejsce zamieszkania rodziców kandydata (kandydata pełnoletniego):

Kod pocztowy …………………………….. miejscowość ………………………………………………
Ulica, nr domu i mieszkania ……………… ……………………………………………….……………..
8. Telefony kontaktowe:
Matka ……………………… Ojciec ……………………… Kandydat pełnoletni ……………………...
9. Adres e-mail do korespondencji

10. Proszę o przyjęcie na:

Wpisać wybraną specjalność/specjalizację I wyboru

11. W przypadku braku możliwości przyjęcia na
wybraną specjalność, proszę o przyjęcie na:
Wpisać specjalność II wyboru

11. Szkoła muzyczna, do której kandydat obecnie uczęszcza (lub uczęszczał):
Nazwa i adres szkoły

Instrument główny

Klasa (lub rok ukończenia)
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12. Szkoła ogólnokształcąca, do której kandydat obecnie uczęszcza (lub uczęszczał):
Wypełniają kandydaci, którzy naukę w szkole ogólnokształcącej realizują niezależnie od nauki w szkole muzycznej
Nazwa i adres szkoły

Klasa (lub rok ukończenia)

13. Numer i adres gimnazjum rejonowego (w miejscu zameldowania)
Wypełniają tylko kandydaci do I klasy OSM II st.

Cz. II
Wykaz składanych załączników*
*prosimy o odznaczenie właściwych dokumentów krzyżykiem X

1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (nie dotyczy kandydatów na specjalność rytmika i specjalizacje instrumentów dętych)
1a. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w specjalności rytmika, wydane przez lekarza ortopedę
(obowiązkowe dla kandydatów na specjalność rytmika)
1b. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia
w specjalizacjach instrumentów dętych, wydane przez lekarza pulmonologa
(obowiązkowe dla kandydatów na specjalizacje instrumentów dętych)
2. zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy szóstej szkoły podstawowej lub klasy szóstej
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
(obowiązkowe dla kandydatów do I klasy OSM II st.)
Dokumenty wykorzystywane w II etapie rekrutacji, jeśli dotyczą kandydata potwierdzające
spełnianie kryteriów, o których mowa w art. 20c ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1999 r. o
systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):

3. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
(wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły)
4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
5. dokument poświadczający niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata lub obojga rodziców
kandydata albo niepełnosprawność rodzeństwa kandydata albo dokument poświadczający
niepełnosprawność dziecka kandydata pełnoletniego lub niepełnosprawność innej osoby bliskiej,
nad którą kandydat sprawuje opiekę
6. 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
(wzór oświadczenia dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły)

7. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
Uwaga! Dokumenty powinny być składane w oryginale, w postaci odpisu lub wyciągu z dokumentu,
albo w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)
Warszawa, …………………………………………………………………………………………………
data i podpis/y rodzica/ów lub prawnych opiekunów kandydata
lub kandydata pełnoletniego
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