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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle

ul. Kołłątaja 12 38-200 Jasło, tel. +48 13 446 44 96
www.psmjaslo.pl
email: sekretariat@psmjaslo.pl

Wniosek o przyjęcie do
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. W. Lutosławskiego w Jaśle
Do klasy
1.

Nazwisko kandydata

2. Imię pierwsze

3. Imię drugie

4. Imię matki

Nazwisko matki

5. Imię ojca

Nazwisko ojca

6.Data urodzenia kandydata

7. Miejsce urodzenia

8. Numer PESEL

9. Adres zamieszkania kandydata
Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Numer domu/lokalu
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10. Adres zamieszkania matki kandydata
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer domu/lokalu

Telefon

11. Adres zamieszkania ojca kandydata
Kod pocztowy

Ulica

Telefon

12. Adres e-mail rodziców

Miejscowość

Numer domu/lokalu
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13. Czy kandydat uczył się gry na instrumencie
tak ☐

nie ☐

gdzie

(nazwa szkoły, placówki lub prywatnie)
klasa/rok (lata) nauki
na jakim instrumencie

15. Instrument wybrany przez kandydata

16. W razie braku wolnych miejsc na w/w instrument kandydat wybiera:

a) instrument:

lub:
b) instrument:
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Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych na wykorzystanie wizerunku dziecka,
w przypadku przyjęcia do szkoły
☐ Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka …………………………………………… w celu promocji
osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły. Strony internetowe na których mogą być przetwarzane dane to: psmjaslo.pl,
cea.rzeszow.pl, art.rzeszow.pl.
☐ Nie wyrażam zgody na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku szkoły
na stronach internetowych: psmjaslo.pl, cea.rzeszow.pl, art.rzeszow.pl.
………………………………………………
Podpisy rodziców lub opiekuna prawnego
Należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat, celem wyrażenia, bądź nie wyrażenia zgody w każdym
z poszczególnych punktów.
-------------------------------------------------------------------------------------Oświadczam, że zapoznałem/-am się z zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej szkoły www.psmjaslo.pl Statutem
PSM I stopnia oraz obowiązującymi w szkole regulaminami.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego
w Jaśle będę aktywnie współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczyć
w wywiadówkach i spotkaniach. Zadbam, aby moje dziecko ściśle przestrzegało obowiązujących w szkole uregulowań prawnych,
zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone przez moje dziecko
w trakcie nauki w PSM I stopnia w Jaśle.
W przypadku przyjęcia mojego dziecka do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego
w Jaśle, zobowiązuję się do informowania szkoły o wszelkich zmianach w danych osobowych dziecka/ adres zamieszkania dziecka
, rodziców, adres zameldowania, nr telefonów kontaktowych, adres e-mail/.
.................................................................................
Podpisy rodziców lub opiekuna prawnego
------------------------------------------------------------------------------------Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych lub oświadczeń.
.................................................................................
Podpisy rodziców lub opiekuna prawnego
--------------------------------------------------------------------------------------

Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej*
(na podstawie Art. 20n ust.2 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – Dz. U. z 1991r. nr 95 poz. 425,
art.142 ust.2 i 3 Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz § 5 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. – Dz. U. z 2014 r. poz. 686 )
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................
podpis i pieczęć lekarza
* Zaświadczenie wypisuje lekarz pierwszego kontaktu.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczniów i rodziców - proces rekrutacji
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
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego, ul. Kołłątaja 12, 38 – 200 Jasło, telefon: +48 13 446 44 96,
email: sekretariat@psmjaslo.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest: Krzysztof Wójcikiewicz.
Kontakt:
a. Telefon: +48 660 108 825
b. Email: kontakt@pida.pl
3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji szkoły.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie zgody – na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
5. Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przetwarzane będą przez okres uczęszczania
dziecka do PSM I stopnia oraz wynikający z obowiązku prawnego nałożonego na
Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania – powyższe prawa ograniczać może obowiązek prawny nałożony na Administratora.
7. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie danych osobowych wymagane jest do publikowania wizerunku, imienia i nazwiska oraz
osiągnięć ucznia. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z brakiem publikacji ww. danych.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

