
Śrem, dnia ………………………… 

WNIOSEK 

o przyjęcie do  
Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I st. im św. Jana Pawła II w Śremie 

tel. 61 62 53 710, 883 911 226 e-mail: szkola.muzyczna@kcek.pl 

Proszę o przyjęcie mojej/mojego córki/syna/podopiecznego* do Katolickiej Publicznej Szkoły Muzycznej I st.  
na instrument :  

 
1) ……………………………………………………………… 
                 /wpisać wybrany instrument/ 
 
2) ……………………………………………………………… 
                  /wpisać wybrany instrument/ 
 

DANE KANDYDATA 

1. Imię /imiona/ i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………… 
2. Nr PESEL ……………………………………………………… 
3. Adres…………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
4. Data urodzenia …………………………………………. Miejsce urodzenia …….……………………………………. 
5. Szkoła ogólnokształcąca do której uczęszcza i klasa …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
6. Czy posiada instrument na którym chce się uczyć ……………………………………………………………….. 
7. Czy uczył/a się wcześniej grać, ile lat i gdzie? ………………………………………………………………………. 

DANE RODZICÓW – OPIEKUNÓW 

8. Imiona i nazwisko/a/ …………………………………………………………………………………………………………… 
9. Adres zamieszkania ** ………………………………………………………………………………………………………… 
10. Numer telefonu ……………………………………………………………………………………….…………………….……. 
11. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………………………..………………… 

UWAGA! Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym 
instrumencie.  

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 uczniów jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie, 63-100 Śrem, ul. Staszica 1 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  
4) każdy uczeń posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania 
uprzednio udzielonej zgody 
5) uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  
6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

*niepotrzebne skreślić, **wpisać jeśli jest inny niż w punkcie 3, ***wymagane podpisy dwojga rodziców lub opiekunów.  
     

 

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

     /podpis rodzica lub opiekuna***/                /podpis rodzica lub opiekuna***/ 

mailto:szkola.muzyczna@kcek-srem.pl

