
Nr …………….. 
 

miejsce 
na  
zdjęcie 

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA 

im. Witolda Lutosławskiego 

64-300 Nowy Tomyśl 
Plac Chopina 14, tel. 61 44 23 326, 

fax 61 44 25 725 
 
 
 

 
 

ZGŁOSZENIE ZAPISU NA ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KANDYDACIE: 

IMIONA I NAZWISKO  

DATA URODZENIA MIEJSCE URODZENIA PESEL 

   

ADRES ZAMIESZKANIA  

SZKOŁA, DO KTÓREJ 
UCZĘSZCZA 

KLASA, DO 
KTÓREJ 
UCZĘSZCZA 

WYBRANY INSTRUMENT 

   

INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH 

MATKA 

IMIĘ I NAZWISKO  TEL.  ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku takiego 
samego jak kandydata pole można zostawić puste) 

   

OJCIEC 

IMIĘ I NAZWISKO  TEL.  ADRES ZAMIESZKANIA (w przypadku takiego 
samego jak kandydata pole można zostawić puste) 

   

DANE DO KONTAKTU  

ADRES DO KORESPONDENCJI (w przypadku takiego samego jak kandydata pole można zostawić puste) 

 

TEL. adres e-mail 

  

 
 

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

(podpis kandydata) 

 
 
 

................................................... 
(podpis matki) 

 
 
 

................................................... 
(podpis ojca) 

 
 

..................................................................                                                                                                        
      (miejscowość i data)                                                                                                                                                                 



 

DEKLARACJA RODZICÓW 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ......................................................................................................................................... 

do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu. 

 

Jednocześnie zobowiązuję się: 

- uczestniczyć w zebraniach rodziców, 

- interesować się postępami dziecka w nauce, 

- wspólnie z dzieckiem dbać o instrument i nuty, 

- umożliwiać dziecku udział w koncertach szkolnych, wyjazdach do Filharmonii czy Opery. 

 

Kandydat w razie przyjęcia do szkoły zobowiązany jest do: 

- regularnego uczęszczania na wszystkie obowiązujące przedmioty, 

- ścisłego przestrzegania regulaminu i zarządzeń Dyrektora. 

 

 

Informacja o dotychczasowym przygotowaniu muzycznym: 

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

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

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

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

                                                                                                     

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  
2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych wizerunkowych 
do celów budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej  i  w  mediach 
w szczególności przez wykorzystywanie wizerunku w kronikach, materiałach informacyjnych, 
promocyjnych szkoły, na tablicach szkolnych oraz stronie internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego (np. zdjęcia z udziału w koncertach, festiwalach, konkursach).  
 
 

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

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż: 
 
1) administratorem danych osobowych kandydatów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st.  

im. Witolda Lutosławskiego, Plac Chopina 14, 64-300 Nowy Tomyśl  
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak  iodo@psmnowytomysl.pl 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania 
7) kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe dla kandydatów do szkoły ze względu na przepisy prawa 

 

mailto:iodo@psmnowytomysl.pl


OCENY Z PÓŁROCZA LUB OSTATNIEJ KLASY SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ 

ALBO OCENA OPISOWA 

1. Zachowanie ......................................................... 

2. Język polski.......................................................... 

3. Historia ................................................................. 

4. Wiedza o społeczeństwie ............................. 

5. Język obcy nowożytny ................................... 

6. Matematyka........................................................ 

7. Przyroda ............................................................. 

8. Muzyka................................................................. 

9. Plastyka.................................................................... 

10. Technika.................................................................. 

11. Informatyka .......................................................... 

12. Fizyka i astronomia .......................................... 

13. Chemia..................................................................... 

14. Biologia ................................................................... 

15. Geografia ................................................................ 

16. Wychowanie fizyczne........................................ 

 

Udział w zajęciach nieobowiązkowych, szczególne osiągnięcia ucznia: 

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

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

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

 

Opinia wychowawcy klasy: 

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

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

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

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

 

............................................ 
(podpis wychowawcy) 

 
W przypadku kandydata, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat do kwestionariusza należy 
dołączyć  opinię  poradni  psychologiczno – pedagogicznej  o  psychofizycznej   dojrzałości    dziecka  
do podjęcia nauki szkolnej. 
 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

Stwierdza się, że kandydat jest/nie jest* zdrowy i:  

− może uczyć się gry na instrumentach muzycznych 

− może uczyć się gry na instrumentach muzycznych wszystkich poza  

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

(wymienić na jakich instrumentach nie może uczyć się kandydat) 
− nie może uczyć się gry na instrumentach muzycznych* 

* właściwe podkreślić 

…………………..  ................................................................. 
(data)          (podpis i pieczęć lekarza) 



PROTOKÓŁ Z BADANIA PRZYDATNOŚCI KANDYDATA  

(wypełnia komisja rekrutacyjna) 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  

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

Tel.:  ........................................................................................................................................................................................ 

Adres zamieszkania: ......................................................................................................... ............................................... 

 

ADNOTACJA O PRZEBIEGU: 

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

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

1. SŁUCH ........................................... 

2. POCZUCIE RYTMU ........................................... 

3. PAMIĘĆ MUZYCZNA ........................................... 

                                                

      SUMA PUNKTÓW: ………...............................   

UWAGI: 

 

 

 

Na podstawie ocen z badania przydatności, decyzją Dyrektora w/w kandydat  

zostaje/nie zostaje przyjęty do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  

im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu  

do klasy  ...................................................................................... 

cyklu   ...................................................................................... 

na instrument ...................................................................................... 

z przydziałem do nauczyciela ............................................................ 

 

Zapisany do księgi ewidencji uczniów pod nr ........................ 

 

Nowy Tomyśl, dnia ………........................ 

 
Członkowie Komisji:         Przewodniczący: 
 
 
 

Dyrektor: 


