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Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie   

  

WNIOSEK  
  
Proszę o przyjęcie mojej córki / mojego syna * 

…………………………..……………………………………………..… do klasy ……………...  PSM I st. im. W. Kilara 

w Dzierżoniowie, na rok szkolny ……….… /…………. na instrument …………...………………………………………  

……………………….……………………………….  

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego                        

K W E S T I O N A R I U S Z   O S O B O W Y  K A N D Y D A T A  

Nazwisko .............................................................................................. Imię / Imiona .. ....................................................... 

Data urodzenia ................................................... Miejsce urodzenia ........................................ ............................................ 

woj. ............................................................... kraj ...................................... PESEL kandydata ……........................ ............ 

Adres zamieszkania kandydata: ul. .................................................................................... .................................................... 

kod pocztowy ....................................... miejscowość ............................................................ ...............................................  

Imię i nazwisko ojca ............................................................................................................... tel. ................ ........................  

Imię i nazwisko matki ................................................................................... .......................... tel. ……………....................  

Adres korespondencyjny : ul. ....................................................................................................................... ......................... 

kod pocztowy............................................ miejscowość ............................................................................... ........................  

Adres e-mail do korespondencji:............................................................................................................................................. 

Nazwa i adres szkoły podstawowej, do której kandydat będzie uczęszczał  od 1 września b.r. :  

........................................................................................................................................................... klasa ...........................  

Czy kandydat uczył się gry na jakimś instrumencie? Na jakim i jak długo?  

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

Czy kandydat będzie miał zapewnioną możliwość codziennego ćwiczenia? ……………………………………………...  

Czy kandydat posiada własny instrument ?......................... Jaki ?..................................................... ....................................  

Czy kandydat jest leworęczny? ......................................................................................................................... ....................  

                 Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla kandydata, dotyczącą  przyjęć do PSM I st. im. W. Kilara  w Dzierżoniowie i deklaruję 

gotowość systematycznego i terminowego świadczenia finansowego w ustalonej kwocie miesięcznej na cele oświatowe tzw. Fundusz Muzyczny i 

Radę Rodziców, służącego wspieraniu działalności statutowej szkoły.  

  

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

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  
*  niepotrzebne skreślić     
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Klauzula informacyjna 

 dla rodziców /opiekunów prawnych  

/kandydatów na uczniów do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Kilara  

w Dzierżoniowie / 

 

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: 

1. Administratorem Pani/a/ oraz kandydata na ucznia danych osobowych jest Dyrektor Państwowej Szkoły 

Muzycznej I Stopnia im. W. Kilara, z siedzibą: 58-200 Dzierżoniów, ul. Sienkiewicza 11  

tel: 74 831-37-10, e-mail:  sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia im.                           

W. Kilara, możliwy jest pod adresem e-mail: iod@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl   

3. Dane osobowe Pani/a/oraz kandydata na ucznia/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c 

ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych, w celu: rekrutacji na kandydata do szkoły i realizacji 

zadań zgodnie z przepisami określonymi w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2198). 

4. W przypadku przyjęcia ucznia do szkoły dane osobowe przechowywane będą przez okres pobytu ucznia 

w szkole a następnie zostaną zarchiwizowane na okres określony i zgodny z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu. 

5. W przypadku nie przyjęcia ucznia do szkoły dane osobowe zostaną zarchiwizowane i zostaną 

przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum 

Państwowe we Wrocławiu. 

6. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzicom/ kandydatom/ uczniom/ przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy 

prawa oświatowego j/w. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 

czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek 

artystycznych, jednakże nie podanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może 

skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku o przyjęcie do szkoły.  

 

 

 

 

 

………………………..……………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


