Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie

Proszę o przyjęcie mojej córki/syna1 do klasy pierwszej w OSM I st. w Szczecinie.
1. DANE OSOBOWE KANDYDATA

DANE DZIECKA
nazwisko
imiona
data i miejsce urodzenia
PESEL
adres zamieszkania
adres zameldowania
nazwa i numer
przedszkola
nazwa i adres szkoły
rejonowej
wybrane instrumenty 2

2. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA

DANE MATKI

DANE OJCA

nazwisko
imiona
adres zamieszkania
numer telefonu
adres email

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dostarczenia wraz z wnioskiem zaświadczenia od
lekarza pierwszego kontaktu, stwierdzającego brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia muzycznego w klasie pierwszej (najpóźniej przed badaniem przydatności).

1
2

niepotrzebne skreślić
należy wybrać maksymalnie 2 instrumenty

4. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do klasy pierwszej, który w danym roku kalendarzowym
kończy 6 lat, muszą dostarczyć zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego lub
opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej.
5. KRYTERIA USTAWOWE REKRUTACJI
Lp.

Kryterium

tak/nie/odmawiam

1

Wielodzietność rodziny kandydata.

2

Niepełnosprawność kandydata.

3

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.

6. Po przyjęciu dziecka do szkoły zobowiązuję się dostarczyć:
- jedno aktualne zdjęcie legitymacyjne
- wypis dziecka ze szkoły rejonowej.

……………………………………
(miejscowość, data)

………………………………

……………………………

(podpis matki/ prawnej opiekunki)

(podpis ojca/ prawnego opiekuna)

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie. Z Administratorem
można skontaktować się listownie: ul. Bolesława Śmiałego 42-43, 70-351 Szczecin , e-mailowo: osmis@miasto.szczecin.pl

2.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 093.

3.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).

4.

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów
prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

5.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w
przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

6.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych.

7.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż
przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

8.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie
danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

……………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(podpis)

