Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego
J. Paderewskiego w Kluczborku
Ul. Stanisława Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, 77-418-22-06

Wniosek o przyjęcie do Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku
Nr kandydata *
( wypełnia szkoła)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy pierwszej Szkoły Muzycznej I stopnia im.
Ignacego J. Paderewskiego w Kluczborku w roku szkolnym 20..../20.....
1.Nazwisko kandydata [proszę wpisać w kratki drukowanymi literami, zgodnie z aktem urodzenia]
2.Imiona kandydata
3.Data urodzenia
dz. m-c. rok

4.Obywatelstwo
5.Miejsce urodzenia
Województwo
6.PESEL
7.Adres stałego miejsca zamieszkania
[ulica, nr domu, nr mieszkania]

[nr kodu]

[miejscowość}

[województwo]

[powiat]

[gmina]

8.Wykształcenie kandydata [szkoła i aktualna klasa]
……...............................................................................................................................
9. Na jaki instrument się zgłasza? 1.....................................2........................................
* Nr kandydata ( w procesie rekrutacji zastępuje imię i nazwisko w momencie ogłoszenia list
zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych/nieprzyjętych)

Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego
J. Paderewskiego w Kluczborku
Ul. Stanisława Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork, 77-418-22-06

10. Imiona i nazwisko matki [opiekuna]
........................................................................................................................................
adres zamieszkania matki
........................................................................................................................................
nr tel. matki …......................................e-mail ……..……...............................................
11. Imiona i nazwisko ojca [opiekuna]
........................................................................................................................................
adres zamieszkania ojca
........................................................................................................................................
nr tel. ojca …..........................................e-mail ..............................................................
12. Czy kandydat posiada określony stopień niepełnosprawności [dysfunkcji], jaki?
........................................................................................................................................
13. Czy kandydat uczył się już gry na instrumencie, jakim?
........................................................................................................................................
14. Czy kandydat posiada instrument, jaki?
........................................................................................................................................
15. Czy kandydat będzie miał zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia na
instrumencie? TAK / NIE*
16. Inne informacje składane przez rodziców kandydata [opiekunów]
…………………………………………………………………………………………………..
17. Nazwa i adres szkoły ogólnokształcącej, do której kandydat będzie uczęszczał od
IX br. ………………………………………………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić



Do wniosku dołączam zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak
przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej, wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna: Prawo oświatowe – Ustawa z
dn. 14.12.2016 – Dz.U. z 2018, poz.996, art.142, ust. 2)

Kluczbork dnia ………………….

…………………………………….
podpis rodzica [opiekuna]
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Klauzula informacyjna
do wniosku o przyjęcie
do Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego
w Kluczborku
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie 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 ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U.
UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)
Informujemy, że:
1. Administratorem danych jest Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w
Kluczborku z siedzibą: 46-200 Kluczbork, ul. Moniuszki 4, tel. 77 418 22 06
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Andrzejem Pawłowiczem możliwy jest pod adresem
e-mail:rodo@apawlowicz.pl
3. Szkoła przetwarza podane dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO
w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
4. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą w procesie rekrutacji kandydata.
5. W przypadku przyjęcia kandydata do szkoły jego dane osobowe przetwarzane będą – w
formie papierowej i elektronicznej – w celu realizacji procesu nauczania oraz działalności
wychowawczo – opiekuoczej na podstawie przepisów prawa oświatowego.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( tj. : Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
7. Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do innego paostwa lub organizacji
międzynarodowej.
10. Dane osobowe przyjętego kandydata do szkoły będą przechowywane przez okres czasu
zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Dane osobowe nieprzyjętego kandydata do szkoły, będą przechowywane przez okres 1 roku,
licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne na podstawie wskazanych powyżej przepisów
prawa, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
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Po zapoznaniu się z powyższymi informacjami
wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody *
na przetwarzanie podanych danych osobowych podanych dobrowolnie we wniosku o przyjęcie w
trybie art. 6 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,
Dz. U. UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
* właściwe podkreślid

Kluczbork, dnia……………………………………………..

…………..……………………………………………………………………………………………..
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego kandydata

