Data wpływu ……………… nr ………
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Pińczowie
Szkoły Muzycznej I stopnia

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie dziecka ………………………………………………………………
do Szkoły Muzycznej I stopnia w Pińczowie do klasy………...... w roku szkolnym 2019/2020
ANKIETA KANDYDATA
1. Nazwisko ………………………………………………………………………………………...
2. Imiona …………………………………………………………………………………………….
3. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………….
4. PESEL …………………………………………………………………………………………….
5. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ……..............................................................
6. Adres zamieszkania: Miejscowość ………………………….. Ulica ……………………………
Kod pocztowy …………………… miejscowość ……………………………………………..
7. Numery telefonów kontaktowych ………………………………………………………………
e-mail ……………………………………………………………………………………….
8. Nazwa i adres szkoły, klasa do której kandydat uczęszcza (podstawowa, gimnazjum) ………….
……………………………………………………………………………………………………
9. Dotychczasowe przygotowanie muzyczne ……………………………………………………..
10. Na jakim instrumencie kandydat chce się uczyć w szkole muzycznej …………………………
11. Czy posiada własny instrument (jaki?) …………………………………………………………..
KOMISJA REKRUTACYJNA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO OSTATECZNEGO DECYDOWANIA O PRZYDZIALE DO ODPOWIEDNIEJ KLASY
ORAZ WYBORU INSTRUMENTU DO NAUKI
………………………………………….

…………………………… …………..

podpis przyjmującego ankietę

podpis sk ładającego ankietę

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
Zaświadcza się, że …………………………………………………………………… może podjąć naukę
(imię i nazwisko kandydata)

w szkole muzycznej.
data ………………………….

………………………………
pieczęć i podpis lekarza

28 – 400 Pińczów, ul Szkolna 2 tel. (041) 357 28 44
Podania można składać w sekretariacie szkoły do 24 maja 2019r.
Data przesłuchań: 25 maja 2019r. od godz. 8:30
Na odwrocie strony deklaracja rodziców do podpisu

DEKLARACJA RODZICÓW
W razie przyjęcia dziecka do szkoły zobowiązuję się:


uczestniczyć w zebraniach rodziców



interesować się postępami dziecka w nauce



regularnie uiszczać opłaty szkolne



umożliwiać dziecku udział w przesłuchaniach, konkursach, wyjazdach do filharmonii czy opery



udziału uczniów we wszystkich organizowanych przez szkołę koncertach, występach i
prezentacjach
(gra w innych zespołach, orkiestrach tylko za zgodą dyrektora szkoły)

…………………………………………………………
czytelne podpisy rodziców (prawnych opiekunów)

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest:
Szkoła Muzyczna I stopnia w Pińczowie, wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 1, ul.
Szkolna 2, 28-400 Pińczów.
2. Dane osobowe ucznia/ rodzica (opiekuna prawnego) przetwarzane są na podstawie art.
6 ust. 1 pkt 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 (RODO) celem spełnienia wymogów prawnych związanych z
przyjęciem do szkoły muzycznej.
3. Podanie danych osobowych ucznia i jego rodziców /opiekunów prawnych zawartych
we wniosku o przyjęcie do szkoły jest obowiązkowe i wynika z rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych
placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 686) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenie przez publiczne szkoły i
placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U nr 187 poz. 1118)
4. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły, dane osobowe ucznia i jego rodziców/
opiekunów prawnych będą zgodnie z powyższą ustawą przetwarzane w celu realizacji
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, będą przechowywane przez 5
lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda
na przetwarzanie danych osobowych. W przeciwnym przypadku zostaną usunięte
bezzwłocznie po podjęciu decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły.
5. Dane osobowe ucznia będą poddawane profilowaniu polegającemu na:
o automatycznym przyporządkowaniu uczniów do grup otrzymujących lub nie
promocję do kolejnej klasy w zależności od liczby ocen dopuszczających,
o automatycznym ustalaniu średniej ocen decydującej o otrzymaniu
świadectwa szkolnego
6. Dane osobowe nie będą przekazane do krajów trzecich.
7. Uczeń w wieku powyżej 16 roku życia lub jego rodzic/ opiekun prawny ma prawo do:
o żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania;
o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych;
o wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych odbywa się poprzez adres e-mail:
lukasz.chodor.iodo@gmail.com oraz poprzez zapytanie pozostawione w formie ustnej
lub pisemnej w sekretariacie szkoły.

………………………………………………

……………………………………………….

(miejscowość i data)

(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

