WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH
Proszę o przyjęcie mnie/mojego dziecka do klasy pierwszej
- w 6-letnim cyklu nauczania * (kandydat, który w tym roku kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat)
- w 4-letnim cyklu nauczania * (kandydat, który w tym roku kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat)
lub innej (wymień jakiej) * _________________w roku szkolnym 2021/2022 (*niepotrzebne skreślić)
Deklaruję chęć nauki na _________________________ lub ________________________________

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA
IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
DATA URODZENIA
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

MIEJSCOWOŚĆ

GMINA

POWIAT

NR MIESZKANIA

KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH
RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
ZAMIESZKANIA (jeśli
jest inny niż dziecka)
Telefon komórkowy

Adres e-mail

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES
ZAMIESZKANIA (jeśli
jest inny niż dziecka)
Telefon komórkowy

Adres e-mail

Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
(art. 131 ust. 2 w zw. z art. 142 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
- wg. wzoru poniżej
we właściwej rubryce przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X

1.

2.

3.

kryterium

dokument potwierdzający spełnianie kryterium

Wielodzietność rodziny
kandydata

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
(rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci)

Niepełnosprawność
kandydata

Niepełnosprawność
jednego z rodziców
kandydata

4.

Niepełnosprawność
obojga rodziców
kandydata

5.

Niepełnosprawność
rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie
kandydata w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą
zastępczą

Tak

Nie

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568)
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i
568)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568))
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód
lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o
samotnym
wychowywaniu
dziecka
oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego
rodzicem
dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818)

UWAGA: wymienione w powyższej tabeli dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci
urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu
lub wyciągu z dokumentu (podstawa prawna: art. 150 ust. 3 ustawy - Prawo oświatowe). Dokumenty, o których powyżej mogą być
składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata
(podstawa prawna: art. 150 ust. 5 ustawy - Prawo oświatowe).
Przedmiotowe oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
(podstawa prawna: art. 150 ust. 6 ustawy - Prawo oświatowe)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Dobczycach, e-mail
szkolamuzyczna@dobczyce.pl telefon 12 274-20-78 reprezentowana przez p.o. Dyrektora – Panią
Magdalenę Irzyk.
2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail iodcuw@dobczyce.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO
w celu przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z obowiązkiem określonym w Ustawie – Prawo
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
4) Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
oraz podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność
przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) W związku z przetwarzaniem danych przysługują osobie, które dane dotyczą następujące prawa:
prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczania przetwarzania,
przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa.
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać
profilowaniu.
9) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie
przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zostałem poinformowany/a o celu przetwarzania,
podstawie, czasie usunięcia oraz moich prawach

…...............…………………………………………………..

