WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
DO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. FRYDERYKA CHOPINA W SZCZYTNIE
PROSIMY
O
DOSTARCZENIE
ZAŚWIADCZENIA
LEKARSKIEGO
O
BRAKU
PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA W SZKOLE
ARTYSTYCZNEJ, WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ.

Proszę o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Szczytnie mojego dziecka
1. Imię (imiona)……….……………...………………………………………………………
2. Nazwisko ………………………...…………….……………………………….…………
3. Data urodzenia……………………………………………………………………….…….
4. Miejsce urodzenia………..……………………………woj.……………………………….
5. PESEL……..………………………………………………………………………………………
(w przypadku braku nr PESEL serię i nr paszportu lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość)

6. Adres miejsca zamieszkania kandydata
……………..…………………………………………………………………..…………..
...……………………………………………………………………………………………
7. Wykształcenie ogólne - szkoła, klasa
……………………………………………………………………………………………….
8. Czy dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tak / nie –
właściwe zaznaczyć kółkiem. Jeżeli tak, proszę o dołączenie tego dokumentu.
9. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
tak / nie –właściwe zaznaczyć kółkiem. Jeżeli tak, proszę o dołączenie tego dokumentu.
DANE OSOBOWE RODZICÓW
Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego)…………….......………………………………….
Numer telefonu………………………………………………………………………………….
Numer e- mail…………………………..……………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)……………………………………………………..
Numer telefonu…………………………….……………………………………………………
Numer e- mail……………………………………...……………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJE OGÓLNE
Na jaki instrument dziecko się zgłasza? (wymienić trzy wg kolejności zainteresowania)
………….…...…………………………………………………………………………………..
Czy posiada instrument (jaki? marka?) ………...……………………………………………….
Czy rodzice zobowiązują się by dziecko systematycznie uczęszczało na wszystkie lekcje
w szkole muzycznej?………………………..…………………………………………………..
Czy z chwilą rozpoczęcia nauki przez dziecko, rodzic zobowiązuje się (w ciągu I-półrocza)
do kupna instrumentu?…………………………….…………………….
…………………………..

……..…………………….

Miejscowość, data

Podpis rodzica/prawnego opiekuna

DEKLARACJE
Deklaruję pełną współpracę z Radą Rodziców, a w szczególności akceptuje jej postanowienia dotyczące
dobrowolnych składek szkolnych ustalanych każdego roku szkolnego.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Zobowiązuję się dopasować rozkład zajęć pozaszkolnych dziecka do rozkładu zajęć obowiązującego
w szkole muzycznej.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Wyrażenie zgody na upublicznienie wizerunku ucznia
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez
Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie w czasie realizacji zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu podejmowania działań edukacyjnych szkoły,
prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalanie pozytywnego wizerunku szkoły, a w
szczególności poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w kronice szkolnej, na
tablicach ściennych, folderach szkolnych i prasie lokalnej oraz realizacji innych działań oświatowych,
kulturalnych czy edukacyjnych - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 poz.1182 z późn. zm.), oraz z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
data i podpisy rodziców lub opiekunów prawnych

Ponadto oświadczenie z informacją wymaganą przez paragraf 13 i 14 RODO:
Działając jako rodzic/ opiekun prawny dziecka (imię i nazwisko dziecka) oświadczam, że: przyjmuję do
wiadomości informację, iż z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. 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) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z
przetwarzaniem udostępnionych przeze mnie moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka:
I. Administratorem danych osobowych uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Szczytnie.
II. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane
osobowe, w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej;
5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest
dzieckiem.
III. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na w/w szkole w związku z prowadzeniem przez
szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7
września 1991 r.o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
2. wewnętrznych celów administracyjnych w/w szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego
szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);
3. marketingu i promocji w/w szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć i utrwalania
pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).
IV. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt III celów
przetwarzania, tj.:
1. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole - przez okres do czasu ich
wypełnienia;
2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych szkoły - przez okres do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów szkoły stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu
wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
3. w zakresie marketingu i promocji szkoły - przez okres do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody
na takie przetwarzanie.
V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/Panią danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
2. prawo do sprostowania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
3. prawo do usunięcia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 18
Rozporządzenia RODO;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych lub dziecka, na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO;
6. prawo do przenoszenia swoich danych lub dziecka, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lud dziecka odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. W przypadku uznania, że
przetwarzanie przez w/w szkołę Pani/Pana danych osobowych lub dziecka narusza przepisy
Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. do organu
będącego jego prawnym następcą.

