Ruda Śląska, ………………………...……………
Mirosław Krause
Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych I i II st.
w Rudzie Śląskiej
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w roku szkolnym 2019/2020
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie/mojego dziecka* do Miejskiej Szkoły Muzycznej
II st. w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2019/2020.
Imię i nazwisko kandydata:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

urodzenia

……………………

miejsce

urodzenia…………………....………………………...

PESEL ……………………………………………………
Adres zameldowania kandydata
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania kandydata
Dane rodziców:
Ojciec/opiekun prawny*

Matka/opiekunka prawna*

Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Adres zamieszkania

Telefon

Telefon

Adres poczty
elektronicznej

Adres poczty
elektronicznej

* niepotrzebne skreślić. („mnie” dotyczy kandydata pełnoletniego).

Zaznaczyć właściwe kryteria:
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kryteria

Wpisać właściwą
odpowiedź
tak/nie

Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
Niepełnosprawność obojga rodziców
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dane dodatkowe dotyczące kandydata:
L.p.

Dane dodatkowe

Wpisać odpowiedź

Czy kandydat uczył się kiedykolwiek grać na instrumencie?
1.

2.




Proszę podać na jakim instrumencie.
Proszę podać szkolę lub inną placówkę artystyczną, okres

nauki.
Proszę podać instrument, który uczeń wybrał do nauki
w naszej szkole.

W przypadku przyjęcia kandydata do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Rudzie Śląskiej, deklaruję
się do opłacania składki w wysokości 30,00 zł/miesięcznie na Radę Rodziców.
……………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.
a 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)”.
Dodatkowo oświadczam, że zapoznałam(em) się z obowiązkiem informacyjnym przekazanym mi przez
Administratora danych Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej i zostałam(em) poinformowany o
przysługującym mi prawie do wglądu, modyfikacji i wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzania moich danych.
………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)
Pouczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych
Jestem świadomy/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia art. 233 §1 Kodeksu Karnego
oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

………………………………………
(podpis rodzica lub opiekuna)

