Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina
42-500 Będzin ul. Sportowa 5
www.psmbedzin.edu.pl, e-mail - szkola@psmbedzin.edu.pl
tel. 32 267 50 91

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
1. Nazwisko ………………………………………….. Imiona………………………………................................
2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………..
3. PESEL ……………………………………………………….. obywatelstwo…………………………………
(w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

4. Imię i nazwisko matki …………………………………………………………………………………………..
e-mail i telefon …………………………………………………………………………………………..............
………………………………………….podpis matki ……………………………………………………………
5. Imię i nazwisko ojca ………………………………………………………………………………………….....
e-mail i telefon …………………………………………………………………………………………..............
………………………………………….podpis ojca……………………………………………………………....
6. Dokładny adres zamieszkania rodziców i kandydata:
Kod pocztowy …………………………………………………Miejscowość…………………………………….
Ulica ……………………………………………………………Nr domu/lokalu…………………………………
Gmina ………………………………….Powiat ………………………Województwo…………………………...
7. Jeden wybrany instrument ………………………………………………………………………………………
8. Maksymalnie dwa inne preferowane instrumenty ……………………………………........................................
9. Czy kandydat posiada instrument, jaki ………………………………………………………………………….
10. Czy kandydat uczył się gry na instrumencie (jakim)………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………..
11. Krótka charakterystyka kandydata …………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………..

Uprzejmie informujemy, że o ostatecznym przydziale instrumentu głównego decyduje dyrektor szkoły,
biorąc pod uwagę ilość uzyskanych punktów kandydata oraz ilość posiadanych miejsc w danej
specjalności.

Załączam następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole
muzycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - wszyscy kandydaci.
2. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub opinia poradni psychologicznopedagogicznej o psychologicznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej - dotyczy dzieci, które
w danym roku kalendarzowym nie ukończyły 7 lat.
3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (przez wielodzietność rozumie się rodzinę
posiadającą co najmniej troje dzieci).
4. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia .”

KLAUZULA INFORMACYJNA
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 (zwanej dalej RODO) Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Będzinie informuje, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. F. Chopina
w Będzinie zwanym dalej Administratorem
2. Kontakt z Inspektorem ds. Ochrony Danych – e-mail: iodo@marwikpoland.pl.
3. Pani /Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO
4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być : organ prowadzący, organy administracji
publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Pani/Pana i dziecka nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana i dziecka będą przechowywane przez okres
określony przepisami prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby,
której dane dotyczą, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego
11. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje
danych osobowych;
12. Administrator Danych Osobowych nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel,
w jakim dane osobowe zostaną zebrane.

……………………………………………………………..
(data i czytelny podpis matki)
……………………………………………………………..
( data i czytelny podpis ojca)

