
 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Muzycznych 

w Legnicy 

ul. Chojnowska 2 

59-220 Legnica 

 

 

WNIOSEK 

o przyjęcie do Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy 

 

……………………......................................................…………………………………………. 
                                                                 (nazwa szkoły)* 

 

w roku szkolnym …………………………….., 

do klasy……………………………………….,  

wydział…..……………………………………, 

instrument główny ……………………………. 

 

 

I.  Dane osobowe kandydata 

 

Nazwisko 

 

 

Imiona 

Data i miejsce urodzenia PESEL (w przypadku braku numeru PESEL 

proszę podać serię i numer paszportu lub 

innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość) 

 

 

Imiona rodziców kandydata (w przypadku 

kandydata niepełnoletniego imiona                 

i nazwiska rodziców) 

 

 

Adres miejsca zamieszkania kandydata 

(w przypadku kandydata niepełnoletniego 

podać adres miejsca zamieszkania rodziców 

kandydata) 

 

 

 

 

Numer telefonu kandydata (w przypadku 

kandydata niepełnoletniego podać numery 

telefonów rodziców kandydata) 

 

 

Adres e – mail kandydata (w przypadku 

kandydata niepełnoletniego podać adresy       

e-mail rodziców kandydata) 

 

 

 

 

 
 

 

 



II. Załączniki (zaznaczyć X): 

□  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia muzycznego 

wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - dotyczy kandydatów do OSM I st. lub 

SM I st., 

□ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia kształcenia w danym 

zawodzie wydane przez lekarza specjalistę (dotyczy OSM II st. lub SM II st.): 

-  audiologa i foniatrę - dotyczy wydziału wokalnego, 

- pulmunologa - dotyczy wydziału instrumentalnego w zakresie gry na  instrumentach dętych. 
 

Załączniki brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku 

równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 

(badania przydatności do kształcenia muzycznego lub egzaminu wstępnego). 
 

□     oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

□ orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na               

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych potwierdzające: 

□ niepełnosprawność kandydata, 

□ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

□ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

□  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

□  niepełnosprawność dziecka kandydata, 

□  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, 

□    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, 

□    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
 

□    dodatkowe dokumenty: 

□    opinię PPP w przypadku dziecka 5-cio letniego, jako kandydata do OSM I st. lub 

SM I st., 

□  zaświadczenie o uczęszczaniu do kl. VI szkoły podstawowej i szkoły muzycznej  

    I st. lub kl. VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I st. - dotyczy OSM II st. 
 

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.               

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz.1182) administratorem danych osobowych 

zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jestdyrektor szkoły, do której wniosek 

został złożony.  
 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Oświadczam, że  o wszystkich zmianach poinformuję pisemnie szkołę w ciągu 14 dni od daty 

zaistniałej zmiany. 

……………………………………………….. 

      (data i podpis kandydata) 

 

………………………………………………….. 

(data i podpisy rodziców kandydata 

                                                                              w przypadku kandydata niepełnoletniego) 

 
*wpisać odpowiednio: Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st., Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st., 

Szkoła Muzyczna I st. lub Szkoła Muzyczna II st. 


