Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 1 im. Oskara Kolberga
ul. Świętojerska 24, 00-202 Warszawa
tel.: +48-22-831-24-74,
e-mail: sekretariat@kolberg.edu.pl
www.kolberg.edu.pl

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
1. Imię i nazwisko kandydata ........................................................................................................................
2. Data urodzenia............................................................ PESEL …………………………….………………………………
Miejsce urodzenia..................................................województwo ............................................................
3. Adres i kod pocztowy................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
4. Imię i nazwisko ojca (opiekuna)................................................................................................................
telefon......................................................e-mail.......................................................................................
5. Imię i nazwisko matki (opiekunki).............................................................................................................
telefon......................................................e-mail.......................................................................................
6. Numer i adres szkoły ogólnokształcącej kandydata..................................................................................
..................................................................................................................................................................
Klasa..................................
7. Na jakim instrumencie kandydat chce się uczyć grać?..............................................................................
8. Jakie instrumenty kandydat ma w domu?.................................................................................................
9. Na jakim instrumencie kandydat uczył się grać, gdzie i jak długo?...........................................................
...................................................................................................................................................................
10. Informacje dodatkowe..............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Warszawa, dnia ……………………..…..

..............................................................................................V
podpis rodziców/opiekunów prawnych

Po zapoznaniu się z Regulaminem przyjmowania uczniów do szkoły i zawartą w nim informacją administratora, wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych, podanych dobrowolnie, w trybie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO 1
Stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 lit a RODO1 w związku z art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2020, poz. 344), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adres e-mail) w formie elektronicznej
wyłącznie w celu bieżącej korespondencji w związku z rekrutacją do szkoły.
1 RODO - Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 ze zm. (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych).

Warszawa, dnia ……………………..…..

...............................................................................................V
podpis rodziców/opiekunów prawnych

załącznik do wniosku o przyjęcie do szkoły
Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
zgodnie z art. 131 pkt. 2 Ustawy prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
we właściwej rubryce przy każdym z 7 kryteriów należy odpowiednio wstawić znak X
L.p.

Kryterium

Niezbędny dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny
kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2021, poz. 573 ze zm.)

3.

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób (Dz.U. 2021, poz. 573 ze zm.)

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2021, poz. 573 ze zm.)

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2021, poz. 573 ze zm.)

6.

Samotne
wychowywanie
kandydata w rodzinie

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata
pieczą zastępczą

TAK

NIE

Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020, poz. 821 ze zm.)

UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do 7 mogą być składane także w postaci kopii
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez kandydata pełnoletniego lub rodzica (opiekuna prawnego)
kandydata.
Data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego,
wypełniającego informację dotyczą
kryteriów II etapu rekrutacji:
………………………….………………………………………………………………………V

Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………….……………
imię i nazwisko

jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § l i §6 Ustawy Kodeks karny*

oświadczam, iż samotnie wychowuję dziecko

……………………………..……………………..…………………………………………………….……..
imię i nazwisko dziecka
oraz nie wychowuję żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

…………………………………………...
miejscowość, data
……………………..……………..…………………….….....……………..
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy
przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata1

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko
jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej
z art. 233 § l i §6 Ustawy Kodeks karny*

Oświadczam, że moja rodzina jest rodziną wielodzietną,
w której wychowuje się łącznie …............ dzieci2.

…………………………………………...
miejscowość, data

…………………..………….…..…………………….….....……………..
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

1Zgodnie

z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo Oświatowe, oświadczenia wymagane, jako potwierdzające spełniania przez kandydata
kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający jest
zobowiązany 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.
2 Przez wielodzietność rozumie się troje i więcej dzieci.
* Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 6. Przepisy § 1–3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

