WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO CYKLU 4-LETNIEGO (wiek 8 – 16 lat)
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej cyklu 4 – letniego Szkoły Muzycznej
I stopnia w Brzesku, w roku szkolnym 2021/2022.
Deklaruję chęć nauki dziecka na ............................................. lub …………………..……………..….…….
(nazwa instrumentu)

(nazwa instrumentu alternatywnego)

(Informujemy, że o ostatecznym przydziale instrumentu głównego oraz cyklu kształcenia decyduje Komisja Rekrutacyjna po sprawdzeniu
predyspozycji kandydata w czasie badania uzdolnień oraz w miarę wolnych miejsc)

Czy kandydat wcześniej
uczył się gry na
instrumencie muzycznym?

Na jakim?

Jak długo?

Gdzie?

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
Nazwisko
Imiona

imię
pierwsze

imię
drugie
Obywatelstwo

PESEL
Data
urodzenia

rok

miesiąc

kod pocztowy

Adres
zamieszkania

ulica

dzień

miejsce urodzenia

kraj

miejscowość
nr domu

nr mieszkania

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANYDATA
DANE OSOBOWE MATKI/ OPIEKUNKI PRAWNEJ
imię i nazwisko
adres zamieszkania
(jeżeli jest inny niż dziecka)
adres e-mail

telefon komórkowy
DANE OSOBOWE OJCA/ OPIEKUNA PRAWNEGO

imię i nazwisko
adres zamieszkania
(jeżeli jest inny niż dziecka)
adres e-mail

telefon komórkowy

Do niniejszego wniosku załączam następujące dokumenty:
1) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pojęcia nauki (zgodnie z art. 142 pkt 2
Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 poz. 59 z późn. zm., które brzmi: „Do
pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub
publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w
danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”),

2) Załączniki nr 1 i 2,
3) W przypadku kandydatów 5-letnich: kopię opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

…………………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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załącznik nr 1
DEKLARACJA RODZICA
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do Szkoły Muzycznej I stopnia w Brzesku deklaruję:
1. Uczestniczyć w zebraniach rodziców.
2. Interesować się postępami dziecka w nauce.
3. Wspólnie z dzieckiem dbać o instrument i nuty.
4. Być w kontakcie z nauczycielem instrumentu głównego.
5. Umożliwić dziecku udział w koncertach szkolnych oraz przesłuchaniach.
6. Wspomagać dziecko w łączeniu obowiązków, wynikających z nauki w dwóch szkołach.

Brzesko dnia, ………………………….

…………………………………………………………….
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

INFORMACJA ADMINISTRATORA I ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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,
Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku informuje, iż:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Administratorem
Pani/Pana
oraz
dziecka
danych
osobowych
jest
Szkoła
Muzyczna
I stopnia w Brzesku z siedzibą przy ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych,
z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod-domagala@poczta.okay.pl;
Pani/Pana i dziecka dane osobowe, podane w kwestionariuszu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji
do szkoły.
W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły, w związku z funkcjonowaniem szkoły, na podstawie
przepisów odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania oświaty, m. in.: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty, ustawy z dnia 16 grudnia 2017 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji oświatowej oraz rozporządzeń do ww. ustaw, co jest zgodne z RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowe i elektronicznej.
Dane osobowe podane we wniosku przyjęte dziecka do szkoły, będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, z którymi Administrator
podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora.
Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej
(Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego, w związku z prowadzonym postępowaniem.
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofniecie zgody
nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki w naszej placówce.
Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: „Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę
Muzyczną I stopnia w Brzesku, udzieloną w dniu ..………….…. w celu…………... Podpis osoby, której dane dotyczą”.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
lub usunięcia;
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami, wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Brzesko dnia, ………………………….

…………………………………………………………….
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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załącznik nr 2

ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
Stosownie do postanowień art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (DZ. U. 2018, poz. 1191) oraz 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 z dnia 4 maja 2016 r.) na
rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej wraz z danymi
identyfikującymi mojego dziecka………………………………………………………………………….. przez Szkołę Muzyczną
(imię i nazwisko dziecka)

I stopnia w Brzesku, ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko, w celach wszelkich organizowanych przez szkołę
konkursach, jubileuszach i innych związanych z realizowanymi przez szkołę zadaniami ustawowymi i
statutowymi. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie fotografii, materiałów
filmowych, nagrań audio i video, materiałów promocyjnych, informacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych,
związanych z realizowanymi przez Szkołę zadaniami.
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak:
1) udostępnianie na stronie internetowej szkoły – zezwalam / nie zezwalam
2) udostępnianie na stronie facebook szkoły – zezwalam / nie zezwalam
3) zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na
tablicach ogłoszeń, w związku z udziałem w konkursach innych formach aktywności kulturalno –
oświatowej – zezwalam / nie zezwalam
4) dopuszczam możliwość przetwarzania wizerunku poprzez jego kadrowanie i kompozycję.
Wizerunek może być wykorzystywany zgodnie z określonymi powyżej zasadami przez okres kształcenia w
Szkole Muzycznej I stopnia w Brzesku.

Brzesko dnia, ………………………….

…………………………………………………………….
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)

ZGODA NA PUBLIKOWANIE OSIĄGNIEĆ
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikowanie przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Brzesku na stronie
internetowej szkoły informacji o sukcesach mojego dziecka………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

W celu prezentowania osiągnięć dydaktycznych i promocji szkoły.
Szkoła będzie publikować na stronie następujące kategorie danych osobowych:
1) podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, klasa)
2) informacje o sukcesach w konkursach, festiwalach, przesłuchaniach.
Niniejsza zgoda obowiązuje do momentu jej odwołania. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na
publikowanie informacji o sukcesach dziecka na stronie internetowej - w sekretariacie szkoły. Cofnięcie zgody
nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Brzesko dnia, ………………………….

…………………………………………………………….
(podpis rodzica / opiekuna prawnego)
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