WNIOSEK RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA
DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W STARYM SĄCZU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022
I.

DANE KANDYDATA:
DANE DZIECKA

Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Obywatelstwo
Adres zamieszkania
(ulica, numer domu,
mieszkania, kod pocztowy,
miasto)

Wykształcenie ogólne
kandydata
(szkoła, klasa, adres szkoły)

Orzeczenie/opinia
z Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej
Wybrany instrument
Czy pobierał lekcje
muzyki, jak długo na
jakim instrumencie ?

I.

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA:
DANE MATKI

Nazwisko
Imiona
Adres zamieszkania
(ulica, numer domu, mieszkania,
kod pocztowy, miasto)

Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Miejsce pracy

DANE OJCA

III. Z JAKICH ŹRÓDEŁ UZYSKALI PAŃSTWO INFORMACJĘ O NASZEJ SZKOLE?
o

Internet

o

plakat, tablice informacyjne

o

rodzina/ znajomi

o

szkoła

o

inne/jakie? ............................................................................................
.................

IV. KLAUZULA ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z pózn. zm,) wyrazam zgodę/nie wyrazam zgody na
rozpowszechnianie w celu promocji Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu, ul.
Kazimierza Wielkiego 14, 33-340 Stary Sącz — wizerunku mojego dziecka, do którego
przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
(imieę i nazwisko kandydata)
Jestem swiadomy/a, ze promocja szkoły beę dzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć na
tablicach szkolnych oraz na stronie internetowej szkoły a także w prasie, artykułach
w Internecie oraz telewizji.
.......................................................
(podpis rodzica, opiekuna
prawnego)
V. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. Urz. UE z 2016 r. nr 119/1- (zw. RODO) oraz
ustawy dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000) oswiadczam, ze wyrazam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
małoletnich członków mojej rodziny, co do których przysługuje mi pełnia władz
rodzicielskich, tj.:
…………………………………………………………………………………………………………………………...........
(imieę i nazwisko kandydata)
w celu publikacji ich osiągnięć, promocji Szkoły Muzycznej I stopnia ul. Kazimierza Wielkiego
14, 33- 340 Stary Sącz, a takze kontaktu szkoły z rodzicami/opiekunami.
……………………………………………………………………………………

...........................................................
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)
VI. ZGODA RODZICÓW KANDYDATA:
Niniejszym zobowiązuję się w razie przyjęcia syna/córki do SM I st. w Starym Sączu do
regularnego posyłania go/jej na wszystkie obowiązujące przedmioty, przestrzegania przez
niego/nią Statutu Szkoły i wypełniania obowiązków szkolnych. Ponadto zobowiązuję się
uiszczać regularne opłaty na rzecz Rady Rodziców w wysokości ustalonej na walnym
zebraniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO)).
Załączam następujące dokumenty:
1. podanie z prośbą o przyjęcie do szkoły,
2. kserokopię odpisu aktu urodzenia dziecka lub kserokopię jego dowodu osobistego,
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej I
stopnia (wszyscy), w przypadku instrumentów dętych zaświadczenie powinno zawierać
sformułowanie „na instrumentach dętych”,
4. w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, do wniosku należy
dołączyć opinię o możliwości rozpoczęcia nauki, wydaną przez publiczną poradnię
psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
założoną zgodnie z art.168 zgłoszenie szkoły i placówki niepublicznej do odpowiedniej
ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zgodnie z art.36 ust.
1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.,
5. aktualne zdjęcie legitymacyjne,
6. w przypadku uczniów zdających do klasy wyższej należy przedłożyć świadectwo szkoły
muzycznej z poprzedniego roku szkolnego.
Stary Sącz, dnia ……………........…

…………………………………………………………
(podpis rodzica, opiekuna prawnego)

