Do Dyrekcji
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

WNIOSEK
Proszę o przyjęcie mojego syna / córki* ………………………………………......................... do Państwowej Szkoły
(imię i nazwisko kandydata)

Muzycznej I i II st. im. K. i A. Szafranków w Rybniku na instrument muzyczny .……………………….……………
Jednocześnie informuję, że syn / córka* posiada wybrany instrument / nie posiada instrumentu.*
Rybnik, dnia ……………………..…………..

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

DANE KANDYDATA
Nazwisko i imię (imiona) .................................................................................................................................................
Data (dd-mm-rr) i miejsce urodzenia: ......................................... , …….……........................... woj. …........................
PESEL kandydata ……………………………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania kandydata:

ul. ……………………………… kod i miejscowość ……………………………...
gmina .................................................. powiat .........................................................

W przyszłym roku szkolnym dziecko będzie uczęszczało do ..........................................................................................
(podać do jakiej szkoły i klasy)

DANE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię i nazwisko ojca ...……………………….......................................................................... tel. ….…………………
Adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko matki ……………………….......................................................................... tel. ….…………………
Adres zamieszkania ..........................................................................................................................................................
Przygotowanie muzyczne:
a) czy kandydat uczył się gry na instrumencie?

TAK / NIE*

jakim? ………………………………………

b) w jakiej szkole? ………………………………………………………………………………………………...
u nauczyciela? ………………………………………………………………………… ile lat ? ..…………….

Data ...........................................

.............................................................

(podpis rodzica / opiekuna prawnego*)
_______________________________________________________________________________________________________
* niepotrzebne skreślić

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
U badanego kandydata nie stwierdzono przeciwwskazań uniemożliwiających naukę w szkole muzycznej.

…………………………………………..
(miejscowość i data)

…………………………………………..
(pieczątka i podpis lekarza)

EGZAMIN WSTĘPNY
1. Wykonany program
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Ocena wykonania programu .......................................................................................................................
3. Ocena z egzaminu z kształcenia słuchu …………………………………………………………………..
4. Wnioski komisji ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Rybnik, dnia ………………………………

Podpisy członków komisji:

DECYZJA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
1. Kandydat został przyjęty na listę uczniów do klasy .............................…………......................................
2. Kandydat został zakwalifikowany na listę rezerwową do klasy .................................................................
3. Kandydat nie został przyjęty do szkoły.

………………………………..
Podpis Przewodniczącego Komisji
Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich
i dziecka, w tym imienia, nazwiska, nazwy instrumentu, przydziału do klasy oraz wizerunku w
celu przeprowadzenia rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola
i Antoniego Szafranków w Rybniku oraz realizacji procesu dydaktycznego.

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

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem
Pani/Pana danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Karola
i Antoniego Szafranków w Rybniku:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana i dziecka jest Państwowa Szkoła Muzyczna
I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków z siedzibą w Rybniku przy
ul. Powstańców Śląskich 27.
2. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków
w Rybniku wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną poprzez e-mail sekretariat@psmrybnik.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków
w Rybniku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 14 grudnia
2016 roku Prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 października 2011 roku w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad dla uczniów publicznych
Ministra
Kultury
szkół
i
placówek
artystycznych,
rozporządzenia
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych, rozporządzania Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych
szkołach artystycznych, rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego
z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych
druków szkolnych szkół i placówek artystycznych, rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania,

4.

5.

6.

7.
8.

9.

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, a w zakresie, w
jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne – na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony na podstawie rzeczowego
wykazu akt, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu
wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie rzeczowego wykazu
akt.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania każdej wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych
dokonanego przed jej wycofaniem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych
podanych dobrowolnie, i jest Pani zobowiązana/Pan zobowiązany do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych, z wyjątkiem danych osobowych podanych
dobrowolnie, jest brak możliwości edukacji w Państwowej Szkole Muzycznej
I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.
Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

