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………………….…………………………….., dnia ……………………
........................................................................

(miejscowość)

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)

Do Dyrekcji

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

Podkarpackiego Zespołu

(adres zamieszkania)

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

Niepaństwowych Szkół Muzycznych

(telefon)

Podanie o przyjęcie do Niepaństwowej Szkoły Muzycznej …… st. w ……………………..…………….…………………....
Proszę o przyjęcie mojego dziecka/podopiecznego …………….……………………….……………………….…………………….
(imię i nazwisko kandydata/ki)

do klasy ………………….…………………… w zakresie gry na instrumencie: ………………..…...........………..…………… .
(dla początkujących lub rozpoczynających należy wpisać do klasy pierwszej, dla posiadających świadectwo promocyjne innej szkoły muzycznej lub
ubiegających się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza - można podać klasę wyższą. Decyzja o przyjęciu do wnioskowanej klasy zostanie podjęta
na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego).

W przypadku ograniczonej ilości miejsc wyrażam zgodę na zakwalifikowanie na inny instrument:
……………..…………………...………….. , ……………………………..…………… lub ……………………………………………………… .
Kandydat posiada własny instrument: Tak / Nie (właściwe zakreślić w koło)
Jeśli posiada, proszę wpisać nazwę instrumentu: …………………………………….……….......................

DANE OSOBOWE KANDYDATA
Imiona ……………………………………………………………..………………. Nazwisko ……………………………………………………………………..
Data urodzenia ……………………………………………………..……….. Nr PESEL ..…………………………………………………..……………….…
Miejsce urodzenia ………………….…………....……………...…………. woj. ………………..…………………………………………....……..….……
Adres zamieszkania …………………………………………………….…………..…………………………………………………………………………..…….

DANE OSOBOWE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW
OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN
Imię ………………………………………………….……………. Nazwisko ………………….….……………………………………………………….….…….
Adres zamieszkania ………………………………………….…….……………………………………………………………………………………….….…….
Telefon ………………………………………… Email ………..…………………………………………………………………………………..….…………….
MATKA/PRAWNY OPIEKUN
Imię ………………………………………………….……………. Nazwisko ………………….….……………………………………………………….….…….
Adres zamieszkania ………………………………………….…….………………………………………………………………………………………..……….
Telefon ………………………………………… Email ………..…………………………………………………………………………………..….…………….
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OŚWIADCZENIA
1.
2.

3.
4.

5.

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego umożliwia podjęcie nauki gry w szkole muzycznej.
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka/podopiecznego będę aktywnie współpracować ze szkołą w procesie
wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczyć w wywiadówkach i spotkaniach oraz regularnie uiszczać opłaty za naukę
w wysokości określonej przez dyrektora szkoły. Zadbam, aby moje dziecko/podopieczny ściśle przestrzegało obowiązujących
w szkole uregulowań prawnych, zobowiązując się do finansowej odpowiedzialności za wszelkie straty materialne wyrządzone
przez moje dziecko/podopiecznego w trakcie nauki w szkole.
Oświadczam, że będę się stosować do obowiązującego w szkole Regulaminu świadczenia usług edukacyjnych, którego treść
zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.muzyczna.com.pl
Przyjmuję do wiadomości, że ewentualna rezygnacja z nauki powinna być zgłoszona pisemnie najpóźniej na 30 dni przed
planowanym odejściem ze szkoły (uwzględniając pełny miesiąc kalendarzowy). Brak pisemnego zgłoszenia lub
niedotrzymanie terminu będzie skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości miesięcznych kosztów kształcenia.
Przyjmuję do wiadomości, że nieobecność ucznia na 50% lub więcej zajęć lekcyjnych w miesiącu skutkuje naliczeniem
opłaty dodatkowej w wysokości określonej w Regulaminie świadczenia usług edukacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych, ul.
Kujawska 28, 35-323 Rzeszów.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług edukacyjnych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy świadczenia usług edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit.
b) – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług oraz do momentu
pełnego rozliczenia stron. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą przechowywane dłużej,
celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa oświatowego lub istotnego interesu
szkoły.
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.
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.
Podanie danych osobowych wymagane jest do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z rezygnacją
z podjęcia nauki.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

……………………………………….., dnia ……………………………….. ,
(miejscowość)

……………………………………………………………………..….
(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych mojego dziecka : imię i nazwisko, wizerunek,
osiągnięcia, w celu dokumentowania życia szkolnego oraz promocji osiągnięć uczniów szkoły. Oświadczam również, że spełniono
wobec mnie obowiązek informacyjny, przekazując mi dane Administratora oraz pouczając mnie o przysługujących mi prawach,
możliwości wycofania zgody w każdym momencie oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Zgoda jest wyrażana dobrowolnie i jej nieudzielenie nie wpływa na wywiązanie się Administratora z innych
obowiązków względem mojej osoby. Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną dotyczącą zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
Imię i nazwisko ucznia (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………..
…………………………………..………………………
Podpis składającego oświadczenie
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Podkarpacki Zespół Niepaństwowych Szkół Muzycznych, ul.
Kujawska 28, 35-323 Rzeszów.
Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celu dokumentowania życia szkolnego oraz promocji osiągnięć uczniów
szkoły.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) – Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)
Ponadto informujemy, że pozyskane dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu przetwarzania lub
do momentu wycofania zgody. Dodatkowo Administrator zastrzega, że niektóre dane osobowe będą przechowywane
dłużej, celem realizacji obowiązku prawnego wynikającego z aktualnie obowiązującego prawa.
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.
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.
Podanie danych osobowych nie jest wymagane. Niepodanie danych będzie jednoznaczne z rezygnacją z umieszczania
danych osobowych ucznia na stronie internetowej, kronice szkolnej, korytarzach i tablicach w szkole itp..
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Protokół szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej z dnia …………………………………….. .
Imię i nazwisko kandydata: ………………………………………………………………………………………….

1. Słuch muzyczny (punktacja 1-25): …………………..……..
2. Poczucie rytmu (punktacja 1-25): …………………………..
3. Pamięć muzyczna (punktacja 1-25): ……………………….
4. Predyspozycje psychofizyczne (punktacja 1-25): …………………………
5. Treść egzaminu kwalifikacyjnego (dotyczy tylko zdających egzamin): …………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….............
Łączna ilość punktów …………………. .

Ocena z egzaminu kwalifikacyjnego: ………………………..……….. .

Komisja:

Przewodniczący komisji:
……………………………………..

Kandydat(ka) ……. został(a) przyjęty(a) do klasy ………………..…………………..… cyklu ….…. – letniego,
instrument główny ………………………………………….... .
Dyrektor szkoły:

