
 
 

 
                                              Do Dyrektora  

                                                     Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia  
                                                           w Osieku n/ Wisłą  
 

Część I  
( wypełnia rodzic/opiekun )  

 
WNIOSEK O PRZYJĘCIE 

do Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą 
   
Wybór instrumentu: * 
...............................,.........................,..........................,..................... 
* proszę wpisać trzy instrumenty , decyzję na jaki instrument dziecko zostanie przyjęte 
podejmuje  
    Komisja Rekrutacyjna i Dyrektor Szkoły  
 

1. Imię ( imiona)  i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………... 
2. Data urodzenia dziecka , miejsce ……………………………………………………………………………. 
3. PESEL dziecka …………………………………………………………………………………………………………. 
4. Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………. 
5. Imiona i nazwiska rodziców ( opiekunów)………………………………………………………………. 
6. Adres zamieszkania matki dziecka …………………………………………………………………………. 
7. Adres zamieszkania ojca dziecka ……………………………………………………………………………. 
8. Adres poczty elektronicznej  matki dziecka e-mail : ………………………………………………. 
9. Adres poczty elektronicznej  ojca  dziecka e-mail : …………………………………………………. 
10. nr telefonu matki dziecka ..……………………………/  ojca dziecka ………………………………… 
11. Czy kandydat posiada instrument i jaki tak/nie ………………………………………………………. 
12. Źródło informacji o działaniach rekrutacyjnych PSM I St. w Osieku n /Wisłą 

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

1.  Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na 
wniosek rodzica kandydata.                   

2. Zgodnie z art. 150 ustawy Prawo oświatowe, wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, 
natomiast dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. To oznacza, że 
dane w punkcie 1-5 należy podać obowiązkowo, natomiast podanie danych w punkcie 6, nie jest 
obowiązkowe, ale bardzo potrzebne dla skutecznego komunikowani się z rodzicami w sprawie rekrutacji, a 
następnie skutecznego sprawowania opieki nad dzieckiem. 

3. Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, składa się pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.     Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. 

POUCZENIE:    Oświadczenia wnioskodawcy:   Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z 

aktualnym stanem faktycznym1. Oświadczenia przedkładane przez rodziców kandydatów , które stanowią dokumenty potwierdzające 

spełniania kryteriów rekrutacji są złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.  

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

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

Data (czytelny podpis wnioskodawcy-rodzica dziecka lub opiekuna prawnego) 



                    
 

Do wniosku dołączam:  
1.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej 

placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. (o ile nie jest wymagane 

zaświadczenie od specjalisty).        TAK / NIE*** 

2. Zaświadczenie od lekarza specjalisty na podstawie badania pojemności płuc stwierdzające brak 

przeciwwskazań do nauki gry na instrumentach dętych. (jeśli dotyczy)   TAK / NIE*** 

3. Zaświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. (jeśli dotyczy)**   TAK / NIE*** 

4. Zaświadczenie o niepełnosprawności kandydata. (jeśli dotyczy)***    TAK / NIE*** 

5. Zaświadczenie o niepełnosprawności jednego z rodziców. (jeśli dotyczy)**   TAK / NIE*** 

6. Zaświadczenie o niepełnosprawności  obojga rodziców. (jeśli dotyczy)**   TAK / NIE*** 

7. Zaświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie. (jeśli dotyczy)**  TAK / NIE*** 

8. Zaświadczenie o objęciu kandydata pieczą zastępczą. (jeśli dotyczy)**   TAK / NIE*** 

-------------------  
** § 12 ust. 2.Regulaminu przyjmowania uczniów do  Publicznej Szkoły Muzycznej I St. w Osieku n /Wisłą 

*** niepotrzebne skreślić 
 
Część II 
( wypełnia Komisja rekrutacyjna )  

 
PROTOKÓŁ  BADANIA   PRZYDATNOŚCI  KANDYDATA 

 
PUNKTACJA 
Słuch wysokościowy  ………... 
Poczucie rytmu  ………... 
Pamięć muzyczna  ………... 
Słuch harmoniczny  ………… 
Śpiew    ………… 
 
Ocena/ilość punktów: ……………. 
 
Wnioski Komisji: 
Przydatność fizyczna………………………………………………………….. 

 
Decyzja Komisji Rekrutacyjnej  
 

1. Kandydat został przyjęty na listę uczniów do klasy ……. Cykl ……. 
2. Kandydat został zakwalifikowany na listę rezerwową do klasy ….... 
3. Kandydat nie został przyjęty do Szkoły.* 
 
* niepotrzebne skreślić  

       ………………………..………………………………………. 
                                                                                                
Data i podpis przewodniczącego  

Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej 
 

Podpisy członków Komisji: 
 
…………………………........................... 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 
…………………………………………………. 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


