Strona nr 1

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE (PISMEM DRUKOWANYM)

Wniosek o przyjęcie
kandydata do klasy I Szkoły Muzycznej I stopnia w Chorzowie
Nazwisko i imiona dziecka …............................................................................................................
Data urodzenia ..................................... Miejsce urodzenia ….........................................................
PESEL …………………………..……..………… Obywatelstwo 1………………………………………………………………………

Nazwisko i imię ojca (opiekuna prawnego)……………………………………………………………..……………………………
Nazwisko i imię matki (opiekuna prawnego)……………………………………………………………..………..…….…………
Adres zamieszkania rodziców …………………………………………………………………………………….……..…………..……
Telefon kontaktowy rodziców……….………………………………………………………………………………………….…………
Adres poczty elektronicznej rodziców….……………………………………………………………………………….……………..

Proszę wybrać instrument, na którym dziecko chce uczyć się grać (można wybrać kilka):









Fortepian
Akordeon
Skrzypce
Altówka
Wiolonczela
Kontrabas
Gitara
Flet










Klarnet
Saksofon
Obój
Fagot
Trąbka
Puzon
Róg (waltornia)
Perkusja

UWAGI:

Podpis rodzica (opiekuna prawnego) ………………………………………………………………………………
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Kandydaci z obywatelstwem nie polskim proszeni są o zaznajomienie się z przepisami (na stronie www.fitelberg.pl, zakładka
Rekrutacja) dotyczącymi odpłatności za naukę w szkole artystycznej.

Zgodnie z art.36 Ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.996),
rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego kandydata do wniosku powinni dołączyć:
w przypadku dziecka, które w br. kalendarzowym nie ukończyło lub nie ukończy 7 roku życia – opinię publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole lub zaświadczenie o korzystaniu
z wychowania przedszkolnego w br.kalendarzowym.
W przypadku niezłożenia w/w dokumentacji do 1 sierpnia poprzedzającego rok szkolny dyrektor szkoły
zastrzega sobie prawo skreślenia kandydata z listy zakwalifikowanych.

Prosimy o wskazanie kolejności wybranych szkół w przypadku przyjęcia kandydata
do kilku placówek:
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….
Podpis rodzica (opiekuna prawnego)

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Nazwisko i imiona dziecka ................................................................................................................

Adnotacja lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia dziecka i braku
przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej i gry na wybranym instrumencie.

............................................................
Data, podpis i pieczęć lekarza
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Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

1.

Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Państwowa Szkoła
Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43.

2.

Inspektorem ochrony danych w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Grzegorza
Fitelberga w Chorzowie ul. Dąbrowskiego 43 jest Pani Klaudia Kucharska e-mail: iod24@agileo.it
3.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c 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), tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130
i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4.
Odbiorcami danych osobowych uczniów będą osoby upoważnione przez administratora,
podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmioty,
które wynikają z przepisu prawa.

5.
Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do
placówki przez okres jednego roku.
6.
Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa
danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji
są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa
w rekrutacji.
9.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

