
 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY 

na rok szkolny .............................. 

 

 
Dyrektor  

PSM I st. im. Janiny Garści 

w Chrzanowie 

 
 
       Proszę o przyjęcie  mojego  dziecka  do Państwowej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia im. Janiny Garści  w Chrzanowie  

do klasy ........................ na instrument:* 1) ......................................  2) ......................................  3) ..................................... 

*(preferowana kolejność) 

 

DANE DZIECKA 

Imię (imiona)  

Nazwisko  

Data urodzenia  

Miejsce urodzenia  

Pesel            
 

Obywatelstwo  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Szkoła ogólnokształcąca (klasa) – do której 

dziecko pójdzie od września 

 

Posiadany instrument  

Czy dziecko uczyło się grać? Jak długo? 

 

 

DANE OJCA (OPIEKUNA PRAWNEGO) 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

DANE MATKI (OPIEKUNKI PRAWNEJ) 

Imię  

Nazwisko  

Adres zamieszkania (z kodem pocztowym)  

Telefon kontaktowy  

Adres e-mail  

 
 

 
32-500 Chrzanów, ul. Mickiewicza 12             tel./fax 0-32 62-338-51 

Nr konta:  NBP o/okr.  Kraków   09 1010 1270 0007 5213 9134 0000 

          www.psm-chrzanow.pl            sekretariat@psm-chrzanow.pl 
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1. Czy dziecko ubiega się równocześnie o przyjęcie do innej szkoły muzycznej?  ........................................................... 

 Jeżeli tak, to proszę podać preferowaną kolejność: ............................................................................................................. 

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

 

2. Czy dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności? Jeżeli tak, proszę wpisać jakie: 

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

3. Potwierdzenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do 

podjęcia kształcenia w szkole muzycznej: 

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

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

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

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

 

4. Rodzice dzieci 6-letnich muszą dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej 

dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. 

 

5. Oświadczenie: 

Dane osobowe podane we wniosku do szkoły zostały wykorzystane wyłącznie dla potrzeb związanych z przeprowadzaniem postępowania rekrutacyjnego 

prowadzonego na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). W tym zakresie wnioskodawca wyraża 

zgodę na ich przetwarzanie. Obowiązek podania danych wynika w szczególności z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  
 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

 

 

 

Chrzanów, dnia .......................................                                                   ................................................... 
                                                                                                                     (podpis  rodzica / opiekuna prawnego) 

          

                                                                                                                 
 6.  Klauzula informacyjna: 
   

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 L 119, s. 1) zwane dalej RODO zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami: 

 
     I. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Chrzanowie, ul. Mickiewicza 12. 

    II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – adres jak wyżej, e-mail: iodo@psm-chrzanow.pl 

   III. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zakresie rekrutacji i zgłoszenia dziecka do szkoły. 

   IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, 

niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 

Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne 

z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 

    V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

   VI. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa. 

   VII. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie  

  danych  nie  następuje  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  wynikającego  z  przepisu  prawa.  Ponadto  przysługuje  jej  prawo  do żądania ograniczenia  

  przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

VIII. Zgodnie  z  przepisami  RODO  osoba, która wyraziła zgodę  na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów  

 ma  prawo w  dowolnym momencie  do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonała  na podstawie zgody przed jej  

 cofnięciem. 

 IX. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:  

 Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

  X. Podanie  danych  osobowych   jest  wymogiem  ustawowym  i  ma   charakter  obowiązkowy  w  przypadku  realizacji  zadań  wynikających  z  powszechnie  

 obowiązujących  przepisów prawa – ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji  

 zadań wynikających z w/w przepisów. 

 XI. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
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