Głuchołazy, data:………………………………………………
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……………….Państwowej Szkoły Muzycznej
(podać klasę np. pierwszą)

I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, w roku szkolnym …………………………….…….
Deklaruję chęć nauki na* …………….………………………. lub …………...……………………
(nazwa instrumentu)

(nazwa instrumentu)

Czy dziecko posiada instrument?………………. Jaki?.......................................................................
(podać nazwę)

(TAK/NIE)

Czy do wniosku dołączono wymagane zaświadczenie lekarskie? (TAK/NIE) ……………..………………..
KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE
imię/imiona

nazwisko
PESEL
data urodzenia

wiek dziecka
w latach

miejsce

szkoła/przedszkole gdzie dziecko
uczęszcza lub będzie uczęszczać
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

przedszkole lub
szkoła do jakiej
kandydat uczęszcza

klasa

nr mieszkania

adres

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

telefon komórkowy

adres e-mail

nr mieszkania

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
imię i nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA
ulica

nr domu

kod pocztowy

miejscowość

gmina

powiat

nr mieszkania

telefon komórkowy
adres e-mail
* - fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, klarnet, trąbka, saksofon, perkusja.
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OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
(art. 20c ust. 2 i art. 20g ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 z późn. zm.)

w kolejnych rubrykach, przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X
kryterium
1.

2.

3.

Wielodzietność rodziny
kandydata

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

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. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721
z późn. zm.)
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

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. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721
z późn. 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

dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm.)

5.

Nie

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011
r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

4.

Tak

UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów od pkt. 2 do
7 mogą być składane w postaci kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Podpis rodzica/opiekuna
prawnego kandydata:
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Klauzula Informacyjna
W trybie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję:
1. Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach, ul.
Bohaterów Warszawy 2, 48-340 Głuchołazy, tel. 77 439-14-78, e-mail: psmglucholazy@jtr.pl.
2. Szkoła przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO w związku
z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Angelika Pietrzak możliwy jest po adresem
e-mail: ang.inspektor@o2.pl , lub pod adresem administratora.
4. Dane osobowe podane w kwestionariuszu przetwarzane będą w celu przyjęcia kandydata do szkoły.
5. W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
dydaktyczno –wychowawczo -opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów prawa
oświatowego. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane osobowe przyjętego kandydata do szkoły będą przechowywane przez okres czasu zgodny z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt .
7. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego do szkoły, będą przechowywane przez okres roku.
8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora, w tym profilowaniu.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki w naszej placówce.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby,
ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
12. Posiada Pan/Pani prawo do wnieść skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowy.
Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych
osobowych podanych dobrowolnie w kwestionariuszu kandydata w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit.
a 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..

............................................................................................
data i podpis rodziców/opiekunów prawnych
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………………………........………
(imię i nazwisko rodzica, opiekuna)

Głuchołazy , dnia ……………………
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam * zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających
wizerunek mojego dziecka …………………….…………………………………………………… (imię i
nazwisko), zarejestrowanych podczas realizacji koncertów, konkursów i innych wydarzeń organizowanych
przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia imienia Jerzego Hellera w Głuchołazach, na stronie
internetowej szkoły http://www.psm.glucholazy.info/, oraz Facebooku szkolnym. Jednocześnie przyjmuję
do wiadomości, że wizerunek mojego dziecka będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celu informacji
i pozytywnej promocji szkoły.
Zgoda moja obowiązuje do odwołania.
INFORMACJA
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119, str. 1 z późn. zm.).
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia imienia Jerzego
Hellera w Głuchołazach, ul. Bohaterów Warszawy 2, 48-340 Głuchołazy, tel. 77 4391 478 e-mail:
psmglucholazy@jtr.pl.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Angeliką Pietrzak możliwy jest pod adresem email.:
ang.inspektor@o2.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody, w celu informacji i pozytywnej
promocji szkoły.
4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody – nie obowiązuje, jeśli
dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

………….……………………………
podpis rodzica
*niepotrzebne skreślić
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