
……………………………….,dnia……………………………………….  

                                                                                                  Dyrektor 

                                                                                                 Społecznej Szkoły Muzycznej II st. 

                                                                                                  Towarzystwa Przyjaciół Zgierza 

                                                                                                  ul. Sokołowska 4   95-100 Zgierz. 

                                        WNIOSEK  O PRZYJĘCIE 

          Kandydata do Społecznej Szkoły Muzycznej II st. TPZ w Zgierzu   

      do klasy……………………………………… w zakresie gry na…………………………………. 

 

  Dane kandydata. 

1 nazwisko ……………………………………………………………………………………........... 

2 pierwsze imię…………………………….drugie imię………………………………………….. 

3 PESL kandydata…………………………………….., w przypadku braku nr PESEL 

dokument potwierdzający tożsamość kandydata, rodzaj 

dokumentu…………………………... …….., seria i numer……………………………………… 

4 Data i miejsce 

urodzenia……………………………………………………………………………... 

   

  Imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) 

5 imię i nazwisko ojca kandydata ( prawnego opiekuna)………………………………… 

6 imię i nazwisko matki kandydata Prawnego 

opiekuna)…………………………………. 

 

Miejsce zamieszkania kandydata i jego rodziców ( prawnych opiekunów) 

7 kandydata 

ulica, numer……………………………………………………………………………………………….,, 

kod pocztowy………………………………, miejscowość………………………………………… 

powiat…………………………………………, gmina…………………………………………………… 

województwo……………………………………………………………………………………………… 

 



 

  8  ojca ( prawnego opiekuna)………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9 matki ( prawnego opiekuna)…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

10 adres do korespondencji rodziców ( prawnych opiekunów), jeśli jest inny  

niż kandydata……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Adresy poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców ( prawnych opiek.) 

11 numer telefonu ojca ( prawnego opiekuna)……………………………………………... 

12 adres e-mail ojca ( prawnego opiekuna)……………………………………………………. 

13 numer telefonu matki ( prawnego opiekuna)……………………………………………. 

14 adres e-mail matki ( prawnego opiekuna)………………………………………………… 

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08. 1997 r. (Dz. U. z 2014 r.poz. 

1182 zostałem(am) poinformowany(a), że administratorem danych jest Społeczna Szkoła Muzyczna II 

st. TPZ w Zgierzu, z siedzibą przy ulicy Sokołowskie 4. Dane kandydata i ich rodziców ( prawnych 

opiekunów) są niezbędne i wynikają z przepisów prawa a w szczególności ustawy o systemie oświaty 

z dnia 7.09. 1991 r.( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami). Osoba, której dane 

dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania 

 

 

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

      podpis matki ( prawnego opiekuna)                                   podpis ojca ( prawnego opiekuna 

 

 

Załączniki. 

1 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej. 

2 Świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st. lub świadectwo promocyjne  ze szkoły muz. I st. 

3 Świadectwo promocyjne szkoły muzycznej II st. jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy  

    wyższej niż pierwsza. 

  

  


