WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
do Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia
im. Arno Kanta w Działdowie
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU
PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PODJĘCIA KSZTAŁCENIA W SZKOLE
ARTYSTYCZNEJ, WYDANE PRZEZ LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI
ZDROWOTNEJ.
Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………….do Państwowej
Imię i nazwisko dziecka

Szkoły Muzycznej I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie do klasy I cyklu sześcioletniego
lub cyklu czteroletniego na instrument:
(kandydaci wpisują trzy instrumenty wg kolejności zainteresowania)
1………………………………………………..
2……………………………………………….
3……………………………………………….
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
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
……………..…………………………………………………………………..…………..
...……………………………………………………………………………………………
gmina………………………………powiat………………………………………………..
7. Wykształcenie ogólne - szkoła, klasa
……………………………………………………………………………………………….
8. Czy dziecko posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej tak / nie –
właściwe zaznaczyć kółkiem. Dotyczy dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy
6 lat. 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………………………………………………………………………………….
Adres e- mail…………………………..……………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)……………………………………………………..
Numer telefonu…………………………….……………………………………………………
Adres e- mail……………………………………...……………………………………………
Adres zamieszkania……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
ZAŁĄCZNIKI:
1………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………….
3………………………………………………………………………………………………….
INFORMACJE OGÓLNE
Zajęcia w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im. Arno Kanta w Działdowie odbywają się w cyklu
5 dniowym poniedziałek-piątek:
 2 razy w tygodniu zajęcia indywidualne z instrumentem po 30 minut cykl 6-letni, 45 minut
cykl 4-letni,
 2 razy w tygodniu po 45 minut cykl 6-letni - Kształcenie Słuchu,
 1 raz w tygodniu 45 minut cykl 6-letni - Rytmika,
 2 razy w tygodniu po 45 minut cykl 4-letni - Kształcenie Słuchu,
 1 raz w tygodniu po 45 minut cykl 4-letni - Audycje Muzyczne,
 Uczniowie zgodnie z ustawą uczęszczają przez 3 lata na zajęcia z chóru albo zespołu jeżeli
będzie utworzony,
 Przez dwa ostatnie lata nauki wszyscy uczniowie , których głównym instrumentem nie jest
fortepian uczęszczają na zajęcia z fortepianu dodatkowego.
Czy dziecko posiada instrument?

TAK/ NIE*

(jaki?) ………...……………………………………………….
Czy rodzice zobowiązują się by dziecko systematycznie uczęszczało na lekcje w szkole
muzycznej?

TAK/ NIE*

…………………………..

……..…………………….

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
Działając na podstawie art. 6 ust 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO (GDPR) oraz z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90 z 2006 r., poz. 631) wyrażam zgodę
na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka przez Państwową
Szkołę Muzyczną I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie 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.
Zostałam/em poinformowana/y o prawie cofnięcia zgody w każdym czasie co pozostanie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam/em na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Prawa to można zrealizować dostarczając Szkole pisemne żądanie,
kontaktując się z nami w tej sprawie mailowo pod adresem: iod@psms.dzialdowo.edu.pl lub
listownie kierując korespondencję na adres Szkoły z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych”.
oraz realizacji innych działań
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
data i podpisy rodziców lub opiekunów prawnych
Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją wymaganą przez paragraf 13 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),
1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Arno Kanta z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej w Działdowie

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest
zarówno przez korespondencję tradycyjną na adres wskazany w pkt 1 z dopiskiem
„Inspektor ochrony Danych”, jak i poprzez adres e-mail: iod@psm.dzialdowo.edu.pl
3. Administrator przetwarza zebrane dane w celu realizacji zadań ustawowych i
statutowych Szkoły, w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych
oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom jak i celów rozliczeń finansowych i celów
archiwalnych.
4. Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a
RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawą z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty i rozporządzeniem MK i DN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji.
5. Zebrane dane osobowe mogą być przekazywane głównie podmiotom zewnętrznym
dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Szkoły, dostawcom usług
prawnych, doradczych, ubezpieczeniowych, medycznych, audytowych czy
rachunkowych, podmiotom organizującym wycieczki, zajęcia dodatkowe na terenie
Szkoły i poza nią, itp. Podmioty te będą jednak przetwarzać Państwa dane jedynie na
zlecenie Szkoły na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych
oraz przy zapewnieniu przez te podmioty odpowiednich środków w celu ochrony
danych. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z
mocy prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, oraz organom pełniącym nadzór nad
Szkołą.).
6. Nie przekazujemy Państwa danych poza Unię Europejską.
7. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do uzyskania dostępu do jej danych
osobowych, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli
zachodzą przesłanki z art. 17 – usunięcie danych a w przypadku ograniczenia
przetwarzania w ramach art. 18 RODO). W zakresie w jakim dane przetwarzane są na
podstawie zgody przysługuje również prawo do jej wycofania, które można
zrealizować w każdym czasie poprzez zgłoszenie tego faktu w formie papierowej lub
elektronicznej (adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Arno Kanta z
siedzibą w Działdowie przy ul. Grunwaldzkiej 3, 13-200 Działdowo), lub poprzez
adres e-mail: iod@psm.dzialdowo.edu.pl. Cofniecie zgody pozostanie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
9. Przetwarzane przez Szkołę dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres
konieczny do realizacji celu w jakim zostały pozyskane oraz zgodnie z terminami
archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217),
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10. Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany. Zebrane
dane nie będą poddane profilowaniu.
11. Podanie danych jest niezbędne celem przeprowadzenia procesu rekrutacji do Szkoły.
Potwierdzam zapoznanie się z inforacją

