
         Z E S P ÓŁ   S Z K ÓŁ   M U Z Y C Z N Y C H  
i m .  O s k a r a  K o l b e r g a  w  R a d o m i u  
26-600 Radom ul. 25 Czerwca 70 tel. 48 362 66 65         e-mail: sekretariat@muzycznaradom.pl 

________________________________________________________________________________ 
KWESTIONARIUSZ 

kandydata do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia 
na rok szkolny 2023/2024 

1. Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….. 

2. Imiona: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Imię i nazwisko ojca:  ………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko matki: ………………………………………………………………………………………………….. 

4. Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………………… 
 

PESEL 

5. Adres zameldowania kandydata: ……………………….…………………………………………………… 
      (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

………..….…………………………………………………………………………………………………………
(gmina,     powiat,     województwo) 

6. Adres zamieszkania kandydata: ……………………….…………………………………………………… 
      (ulica, nr budynku, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

………..….…………………………………………………………………………………………………………
(gmina,     powiat,     województwo) 

7. Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna: (m)*…………………………………/(t)*……………………………….. 

8. Adres mailowy do korespondencji: (m)*…………………………………………………………………….. 

(t)* ………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Szkoła rejonowa zgodnie z adresem zameldowania: ……………………………………………………….. 

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

10. Kandydat odbył roczne  przygotowanie przedszkolne w placówce: …………………………………….. 

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



11. Proponowane instrumenty (w kolejności wyboru) – należy maksymalnie zaznaczyć trzy instrumenty: 
                                                

Uprzejmie informujemy, że ostateczny przydział 
instrumentu głównego ustala Komisja Rekrutacyjna. 

…………………………………….     …………………………………………… 
                                                                                                                               (podpisy rodziców, opiekunów prawnych) 
*(m, t) numer kontaktowy do rodzica/opiekuna – kolejno: matka/ojciec 

12. Oświadczam, że przyjęliśmy do wiadomości, iż nauka w OSM I st. jest realizowana przez sześć dni 
w tygodniu. 

…………………………………….     …………………………………………….
(podpisy rodziców, opiekunów prawnych) 

13. Skąd dowiedzieli się Państwo o naszej placówce? 

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

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 jest Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu na rok szkolny 2023/2024; 
2) dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do szkoły, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz 
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także art. 9 ust. 2 
lit. a – w przypadku danych dotyczących zdrowia; 
3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa; 
4) każdy posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
odwołania uprzednio udzielonej zgody; 
5) każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa; 
6) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne; 
7) Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com; 
8) dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich; 
9) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

 
15. Stan zdrowia kandydata (na podstawie zaświadczenia lekarskiego): 

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

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

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

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

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

         ……………………………………….. 
* - niepotrzebne skreślić         (podpis i pieczęć lekarza)

1. __________________________________ 
2. __________________________________ 
3. __________________________________


	ZESPÓŁ  SZKÓŁ  MUZYCZNYCH
	im. Oskara Kolberga w Radomiu

