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Osiek nad Wisłą, dn. .................................................. 

                                                                        
  

 

 

       Do Dyrektora  
                                                  Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia  

                                                        w Osieku n/ Wisłą  
Uwaga! 

Szkoła dysponuje  pewną ilością  instrumentów 

przeznaczonych do wypożyczenia. 

Koszty bieżących napraw instrumentów pokrywa 

użytkownik, który jest również odpowiedzialny 

za stan wypożyczonego instrumentu.                 
       

…………………………………………,………………………………….,………………………...   

(wybór instrumentu *)*   Proszę wpisać  trzy instrumenty, decyzję na jaki instrument dziecko zostanie przyjęte podejmuje 

Komisja Rekrutacyjna i   Dyrektor Szkoły. 

 

WNIOSEK  O PRZYJĘCIE KANDYDATA 

do Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą  
 
 

1. Nazwisko i imiona KANDYDATA........................................................................................................ 

2. PESEL kandydata (a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego 

dokumentu potwierdzającego tożsamość)................................................................................................ 

3. Data urodzenia kandydata ............................................................miejsce urodzenia ........................... 

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)............................................................................................... 

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

5. Numer telefonu: MATKA: ……………………………OJCIEC: …………………….......................... 

6. Adres zamieszkania kandydata i rodziców.............................................................................................. 

7. Adres zamieszkania rodziców: ……………………………………………………………………….. 

Do jakiej szkoły uczęszcza kandydat?.....................................................................................................            

8. Adres mailowy do kontaktu z rodzicami: MATKA:...............................................................OJCIEC: 

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

9. W domu POSIADAM/NIE POSIADAM*  instrument, na  którym zamierzam podjąć naukę lub 

inny , jaki? …………………………………………….. 

10. Czy dziecko posiada opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  - TAK -  NIE 
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11. Źródło informacji o działaniach rekrutacyjnych PSM I st. w Osieku n/Wisłą /zaznacz właściwy kwadrat / 

[ ]  - Internet          [  ] – plakaty , foldery  [ ] – znajomi   [ ] – gazeta „Kurier Obrowa” 

 

[ ] – Inne , jakie: ……………………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z art. 142 pkt. 12 Ustawy z 14.XII.2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2018r. poz.996,1000,1290,1669 i 2245 oraz z 

2019r. poz.534) z póżn. zm, (które brzmi: Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych placówek 

artystycznych przepisy art. 149, art. 150 i art. 156-161 stosuje się odpowiednio. 

 

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 

 

Stwierdzam, że stan zdrowia kandydata:………………………………………………………………………. 
        (imię i nazwisko kandydata) 

pozwala / nie pozwala** na naukę gry na instrumencie…………………………………………………..……..…./ 

…………………………………………………….………………/……………………………………………………… 

Przeciwwskazania………………………………………………………………………………………………

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

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

 

   ……………………………………….                 ………………………………………………. 
                      (data badania)       (pieczątka i podpis lekarza) 

 

**niepotrzebne skreślić 

Zgodnie z art. 142 pkt. 2 Ustawy z 14.XII.2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz.59 z póżn. zm,  

 

 

 

OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

UWAGA: Dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 6 lat! 

Do wniosku dołączam opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka 

do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą. 

                                                                                                                                     

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

                                                                    (podpis rodzica/opiekuna) 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996); 

 

 

 

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

 

                                                  data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-04-2019&qplikid=4186
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KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

ORAZ  ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

………………………………………………….………………, w tym ujawnienie jego imienia i nazwiska oraz 

rozpowszechnienie jego wizerunku zarejestrowanego przez PSM I st. w Osieku n/Wisłą  podczas koncertów, popisów,  

konkursów i zajęć dydaktycznych w zakresie  niezbędnym do upublicznienia (literą X zaznaczyć właściwe): 

□ na stronie internetowej, portalach społecznościowych 

□ w audycjach telewizyjnych,  

□ w audycjach radiowych,  

□ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, gazetkach i broszurach 

□ w kronice szkolnej lub kronice okolicznościowej,  

□ w gablotach i na tablicach ściennych  

zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. oraz zgodnie z art. 81 ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231).  

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

…..………………………………………... 

(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą, ul. Leśna 2 , 87-

125 Osiek n/Wisłą  tel.56/ 678-65-30 , e-mail:  kontakt@muzycznaosiek.pl  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 

Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu upubliczniania wizerunku. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 

do realizacji w/w celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane 

dotyczą lub jej przedstawiciel ustawowy cofnie zgodę. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia. 

5. Dane osobowe zostaną opublikowane w w/w miejscach (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

• cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

Ponadto informujemy, iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

Publikowanie danych osobowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej przedstawiciela 

ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni 

dobrowolne. 

 

 

mailto:kontakt@muzycznaosiek.pl
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Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia – art. 233 § 1kodeksu karnego 

        ……………………………………. 

                      podpis rodzica /opiekuna prawnego 

w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, publikacji jego osiągnięć, promocji Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad 

Wisłą , a także kontaktu szkoły z rodzicami/opiekunami. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631, 

z późn. zm.) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie - w celu promocji Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą - 

wizerunku mojego dziecka, do którego przysługuje mi pełnia władz rodzicielskich. 

Jestem świadomy/a, że promocja szkoły będzie odbywać się poprzez zamieszczenie zdjęć na stronie internetowej , portalach 

społecznościowych szkoły  oraz różnego rodzaju materiałach promocyjnych. 

Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jedn.: Dz.U.  z 

2017 r., poz. 880 ze zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego 

dziecka……………………………………………………………………………………………… zarejestrowanego podczas jego 

pobytu w Publicznej Szkoły Muzycznej I st. w Osieku nad Wisłą , w szczególności podczas koncertów, popisów, konkursów i 

zajęć dydaktycznych .   

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć oraz nazwiska i imienia dziecka na stronie internetowej, portalach społecznościowych 

 szkoły oraz tablicy informacyjnej w budynku szkoły  w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności 

dziecka. 

 

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

 podpis rodzica/ opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 1 do wniosku 

(wypełnienie załącznika dobrowolne) 

 

Kryteria uwzględniane podczas rekrutacji w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r, o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2014r.  poz. 7) 

we właściwej rubryce przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X 

 Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie kryterium Tak Nie 

1. 
Wielodzietność 
rodziny kandydata 

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
  

2. 
Niepełnosprawność 
kandydata 

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 2011 r. 
nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

  

3. 

 

Niepełnosprawność 
jednego z rodziców 
kandydata 

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

  

4. 
Niepełnosprawność 
obojga rodziców 
kandydata 

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 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

  

5. 
Niepełnosprawność 
rodzeństwa 
kandydata 

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 2011 r. 
nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

  

6. 
Samotne 
wychowywanie 
kandydata w rodzinie 

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 

  

7. 
Objęcie kandydata 
pieczą zastępczą 

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 2013 r. poz.135 z późn. zm.) 

  

 

 

 

..........………........................, ........…….……........r. .................................................................. 

 (miejscowość)                     (data) (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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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 (Dz. Urz. UE L z 2016 

r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą ul. Leśna 

2 , 87-125 Osiek n/Wisłą,  e-mail: kontakt@muzycznaosiek.pl , tel. 56/678-65-30  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do 

Publicznej Szkoły Artystycznej. 

4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 

2 lit. g) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są 

zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością przyjęcia kandydata 

do publicznej szkoły artystycznej.  

6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do 

danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego 

prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.  

Ponadto listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie administratora. W związku z obecną sytuacją epidemiczną 

listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych podaje się do publicznej wiadomości także na stronie 

internetowej administratora. 

7. Okres przechowywania danych osobowych został określony w art. 160 ustawy Prawo oświatowe. Dane 

osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 

postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza 

do danej szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w publicznej szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie 

dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało 

zakończone prawomocnym wyrokiem. 

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

b) sprostowania danych; 

c) ograniczenia przetwarzania; 

d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO. 

9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kontakt@muzycznaosiek.pl
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BADANIE PRZYDATNOŚCI 

(wypełnia komisja) 

 

Kandydat /kandydatka ............................................................................................................................... 

stawił/stawiła się dnia ................................................................ przed Szkolną Komisją Rekrutacyjną 

ADNOTACJE Z PRZEBIEGU BADANIA PRZYDATNOŚCI: 

1. Poczucie rytmu ...........................pkt 

2. Słuch muzyczny ..........................pkt 

3. Pamięć muzyczna ........................pkt 

4. Poczucie harmonii ........................pkt 

5. Śpiew ……………………… ……pkt 

Ocena /ilość punktów………………………………. 

6. Przydatność fizyczna na wybrany instrument………………………………................................. 

7. Ogólna charakterystyka kandydata ................................................................................................ 

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

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

DECYZJA : 

Kandydat/kandydatka ............................................................................................................................ 

przyjęty/a   -  nieprzyjęty/a  do  klasy .................................................................................................... 

cyklu ................................................  na instrument ..................................................... .............. 

Członkowie Komisji:     Przewodniczący Komisji: 

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

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

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

................................................... Osiek nad Wisłą, dn. ...........................................................................          

Zgodnie z art. 142 pkt. 4 Ustawy z 14.XII.2016 r. Prawo Oświatowe Dz.U. z 2017r. poz.59 z póżn. zm, (które brzmi:  Na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji 

lub praktycznych umiejętności                           
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