
................................ dn ............... 20................................................................
Nazwisko i imię  /rodzic – opiekun/ 

...............................................
Adres zamieszkania

1.............................................

2.............................................
Nr.tel. rodziców

Niepubliczna Szkoła Muzyczna 
I stopnia w Narolu

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do:

Niepublicznej Szkoły Muzycznej I-go stopnia  w Narolu (dział dziecięcy        / dział  młodzieżowy        ) 

Ogniska Muzycznego

W klasie:                                                                             

- Śpiew solowy i Fortepian

- Śpiew solowy (tylko Ognisko Muzyczne)                                                            

- Fortepian                                                                 ............................................................

- Fortepian i Gitara                                           

- Keyboard (tylko Ognisko Muzyczne)

- Akordeon

- Trąbka
KWESTIONARIUSZ   OSOBOWY KANDYDATA 

1. Imię i nazwisko ................................................................................................................................................

2. Data urodzenia   ............   ...................................    ................

1. Miejsce urodzenia....................................................., województwo................................................................

2. Imiona rodziców................................................................../............................................................................

3. Adres zamieszkania...........................................................................................................................................

6. Wykształcenie ogólne (szkoła i klasa)..............................................................................................................

     dzień              miesiąc wpisać słownie               rok 

Rodzic: Zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania regulaminu i zarządzeń dyrekcji szkoły.
2. Opłacania czesnego w ustalonym terminie – do 5-tego za każdy bieżący miesiąc.
Szkoła zobowiązuje się do otoczenia słuchacza w czasie zajęć opieką wychowawczą, oraz do realizacji programu nauczania.
Przerwanie nauki i związane z tym zwolnienie z opłat w ciągu roku szkolnego, może nastąpić jedynie z  ważnych przyczyn, 
po miesięcznym okresie wypowiedzenia na piśmie.

................................................................
 Podpis rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia

Rok szkolny 20         / 

(do IV kl. Szk. Podst.)                (od V kl. Szk. Podst.)

(inny instrument)

- Oddział przedszkolny
(zajęcia umuzykalniające)

PESEL

    Jeśli przyjęcia są w maju lub czerwcu – podać klasę od nowego roku szk.

7. Posiada instrument............................................................................................................................................

Nr.tel. rodziców

Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych oraz nieodpłatne wykorzystanie wizerunku ucznia/mojego dziecka 
przez Administratora danych, którym jest Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia z siedzibą w Narolu przy ul. Granicznej 11, 
w celach edukacji, oraz promocji działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę, zgodnie z ustawą z dn. 10.05.2018 r. o 
Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), zgodnie z ustawą z dn. 11.09.2015 o Prawie Autorskim i Prawach 
Pokrewnych (Dz. U. 2015r. Poz. 1639).

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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