
                        WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

kandydata do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J Paderewskiego 
 

1. Nazwisko kandydata ......................................................................................................................................... 

 

2. Imiona kandydata .................................................................................................................................... 

 

3. Imiona rodziców ......................................................................................................................................... 

 

4. Data i miejsce urodzenia kandydata  ............................................................................................................ 

 

5. Obywatelstwo kandydata   ................................................................................................................................ 

 

6. Numer PESEL kandydata (w przypadku braku nr paszportu)................................................................................. 

 

7. Adres zamieszkania kandydata .................................................................................................................... 

 

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

 

8. Miejsce zamieszkania i telefon rodziców/opiekunów prawnych* kandydata: 
 

matka:....................................................................................................................................................................... 

ojciec:....................................................................................................................................................................... 

9.  Nazwa i adres szkoły rejonowej kandydata   ................................................................................................... 

 

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

 

10.  Przygotowanie muzyczne kandydata ............................................................................................................ 

 

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

 

11. Prosi o przyjęcie na instrument ..........................................................lub....................................................... 
prosimy o podanie maksymalnie dwóch instrumentów 

 

Załączniki dodatkowe do wniosku: 

- zaświadczenie o wielodzietność rodziny kandydata,  

- zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata, niepełnosprawności  jednego z rodziców kandydata,  

  niepełnosprawności obojga rodziców kandydata, niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,  

- zaświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, 

- zaświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą.     

 

Każdy z powyższych załączników powinien być złożony w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, w postaci 

urzędowo poświadczonego (zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – kodeks postępowania 

administracyjnego) odpisu lub wyciągu z dokumentacji, albo w postaci poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. 
 

Administratorem danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego  

z siedzibą: 31-134 Kraków, ul. Basztowa 8. Dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, a w przypadku pozytywnego 

zakończenia rekrutacji do szkoły dane będą przetwarzane w zakresie związanym z procesem kształcenia. Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych: e-mail: iodo.osm@gmail.com Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, kopii przetwarzanych 

danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Dane nie będą 

wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. 

 
 

Kraków, dnia ......................................                             .............................................    .................................................. 

                                                                                                       podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

mailto:iodo.osm@gmail.com

