
Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku  

Ul. Stanisława Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, 77-418-22-06 

 

 

 

Podanie o przyjęcie do Gminnej Szkoły 
Muzycznej  

I stopnia w Kluczborku 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Gminnej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Kluczborku w roku szkolnym 20.... / 20.....  
 

1.Nazwisko kandydata [proszę wpisać w kratki drukowanymi literami, zgodnie z aktem urodzenia] 

                              
 

2.Imiona kandydata 

                              
 

3.Data urodzenia 

        
  dz.      m-c.          rok 
 

4.Obywatelstwo 

                   
 

5.Miejsce urodzenia 

                              

Województwo 

                              
 

6.PESEL 

           
 

7.Adres stałego miejsca zamieszkania 

                              
[ulica, nr domu, nr mieszkania] 

 

  -                            
       [nr kodu]                                                                             [miejscowość} 
 

                              
                      [województwo]                                                                                [powiat] 
 

                   
                                [gmina] 

 
8.Wykształcenie kandydata [szkoła i aktualna klasa] 

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

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

9. Na jaki instrument się zgłasza?.................................................................................. 
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Ul. Stanisława Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, 77-418-22-06 

 

 

 
10. Imiona i nazwisko matki [opiekuna] 

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

adres zamieszkania matki  

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

nr telefonu matki …........................................................................................................ 

e-mail matki ……............................................................................................................ 
 
11. Imiona i nazwisko ojca [opiekuna] 

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

adres zamieszkania ojca  

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

nr telefonu ojca ….......................................................................................................... 

e-mail ojca …….............................................................................................................. 
 
12. Czy kandydat posiada określony stopień niepełnosprawności [dysfunkcji], jaki? 

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

13. Czy kandydat uczył się już gry na instrumencie, jakim? 

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

14. Czy kandydat posiada instrument, jaki?  

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

15. Czy kandydat będzie miał zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia na 

instrumencie? TAK / NIE* 

16. Inne informacje składane przez rodziców kandydata [opiekunów] 

………………………………………………………………………………………………….. 

17. Nazwa i adres szkoły ogólnokształcącej, do której kandydat będzie uczęszczał od 

IX br. …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 

 
 
Kluczbork dnia ………………….                                 ……………………………………. 

     podpis  rodzica [opiekuna] 
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 1. Do podania proszę dołączyć zaświadczanie lekarskie stwierdzające brak 
przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty z 
dnia 7.09.1991 – Dz.U. z 2014, poz. 7, art. 20n, ust.2). 
 

 2. Zasady rekrutacji uczniów do GSM I stopnia w Kluczborku znajdują się na stronie 
internetowej: www.szkolamuzyczna.kluczbork.pl  

 3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 
2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i pla-
cówek artystycznych oraz przechodzenia z innych typów szkół do innych (Dz. U. z 
2011 r. Nr 142, poz. 831), z którego § 3 ust. 2 pkt 4 stanowi: 

do wniosku w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat 
rodzice załączają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej 
dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

*W przypadku nierozstrzygnięcia postępowania rekrutacyjnego na I etapie i koniecz-
ności przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, zobowiązuję 
się do przedłożenia dokumentacji wynikających z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 
września 1999r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) 

Wyrażam zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie następujących danych osobowych 
mojego dziecka w bazie danych Gminnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kluczborku: 
imię, nazwisko, wiek, klasa, wizerunek, w celu informowania o osiągnięciach ucznia w 
zakresie promocji, rekrutacji i innych działań statutowych Szkoły, na stronie interne-
towej, tablo, w prasie, telewizji i innych publikacjach. 

Jako rodzic/opiekun prawny dziecka mam prawo do wglądu do ww. danych oraz do 
ich poprawienia (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883) 

 

 

 

Kluczbork dnia ………………….                                 ……………………………………. 
     podpis  rodzica [opiekuna] 

 


