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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY: 

Instrument wybrany jako główny (proszę zaznaczyć tylko jeden instrument) 

 

 skrzypce     altówka       wiolonczela       kontrabas      gitara       fortepian      akordeon       

flet        klarnet       saksofon       trąbka         waltornia        puzon        sakshorn        tuba 

Instrument wybrany jako opcjonalny (można wpisać więcej) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

 

DANE DZIECKA – KANDYDATA DO SZKOŁY: 

Imię (imiona) i nazwisko.................................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia ................................................................................................................. 

PESEL kandydata .......................................................obywatelstwo .............................................. 

Adres zamieszkania:  

Miejscowość ........................................................... woj.................................................................. 

Ulica, nr domu/mieszkania .............................................................................................................  

Kod pocztowy .......................... 

Wykształcenie ogólne (szkoła, klasa)............................................................................................... 

Uwagi………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej.* 

 

…………………………………………………………………….………………………………………… 

*Wypełnia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. 

W przypadku braku potwierdzenia na wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie. 

Podstawa prawna: Art. 142 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) 

 

 

 

 

 

 

DANE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH): 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................... 

Nr telefonu, e-mail lub inna forma kontaktu 

......................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie z: 

a) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 ze zm.). 

b) Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tj. Dz. U. z 2021 r.  

poz. 584, 619, 1981). 

c) Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

d) Rozporządzeniem MKiDN z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 2474). 

 

 

Jasło, dnia .......................................................  ……………………………………………………………………. 
          podpis rodziców (opiekunów prawnych) 
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2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na zamieszczanie, przetwarzanie w tym rozpowszechnianie 

wizerunku, zapisu fonicznego i wizualnego mojego dziecka (fotografowanie, nagrywanie, odtwarzanie, 

wyświetlanie, nadawanie, transmitowanie za pośrednictwem środków masowego przekazu, Internetu, 

portali społecznościowych, szkolnej strony internetowej, innych publikacjach) w celach wynikających  

z działalności statutowej szkoły, informacji i jej promocji. 

 
          *niepotrzebne skreślić 

 

Jasło, dnia .......................................................  ……………………………………………………………………. 
          podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 

3. Zapoznałem (-am) się z klauzulą informacyjną: 

1. 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) informuję, że: 
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: telefon: +48 660 108 825, email: iodo@psmjaslo.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).  

 

Jasło, dnia .......................................................  ……………………………………………………………………. 
          podpis rodziców (opiekunów prawnych) 


