Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu
Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy ……………………………. w roku szkolnym ……………………………………………………
na instrument * ……………………………………………………………………………………………………… do PSM I st. w Brzegu.
Czy kandydat posiada instrument tak*/nie* jaki …………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do klasy fortepianu do Szkoły Muzycznej
zobowiązuję się do zakupu pianina lub fortepianu

…………………………………………………………………….
(Czytelny podpis rodzica lub opiekuna)
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
Dane osobowe kandydata
Imię / Imiona
Nazwisko
Data urodzenia

Miejsce Urodzenia /
Województwo
Obywatelstwo

PESEL
Adres
zamieszkania

Ulica …………………………………………………………………………. Nr domu/ mieszkania ……………………………….
Kod pocztowy ………………………………………

Telefon
kandydata
Szkoła podstawowa lub gimnazjum

Dane kontaktowe
Imię i nazwisko

Matki /Opiekuna prawnego

Miejscowość ……………………………………………………..

e-mail:

Ojca/Opiekuna prawnego

Ulica nr domu /mieszk.
Kod pocztowy,
miejscowość
Gmina i powiat
Tel. komórkowy
Adres e-mail
*fortepian, akordeon, skrzypce, wiolonczela, flet, gitara, trąbka, saksofon, perkusja
*tak/nie – niepotrzebne skreślić
…………………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu
możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903 lub adresem email adamaszek@interia.pl *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją do szkoły
4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych *
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA
Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji w przypadku
uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych
(art. 20 ust. 2 i art. 20g ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.
W kolejnych rubrykach, przy każdym z 7 kryteriów należy wstawić znak X
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia
Czytelny podpis rodzica
Kryterium
Dokument potwierdzający spełnianie kryterium
TAK
1. Wielodzietność rodziny Oświadczenie o wielodzietności kandydata rodziny
2. Niepełnosprawność
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane za względu
kandydata
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
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
jednego z rodziców
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
kandydata
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
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
obojga rodziców
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu
kandydata
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
Dz. U. z 2011 r. n r 127, poz. 721 z późn. zm.)
5. Niepełnosprawność
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
rodzeństwa kandydata 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
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
wychowywanie
separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym
kandydata w rodzinie
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem
7. Objęcie kandydata
Dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą
piecza 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.)
UWAGA!: dokumenty potwierdzające spełnianie
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
kryteriów od pkt. 2 do 7 mogą być składane w postaci
kandydata
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez
rodzica/ prawnego opiekuna

NIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu
możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903 lub adresem email adamaszek@interia.pl *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją do szkoły
4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych *
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Brzeg, ………………………………………….
……………………………………………………..
(Imię i nazwisko rodzica /prawnego opiekuna)
…………………………………………………….
…………………………………………………….
(Adres zamieszkania)
Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Józefa Elsnera w Brzegu
OŚWIADCZENIE – REKRUTACJA
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu i
załącznikach kwestionariusza o przyjęcie ………………………………………………………………………………………………………..
do (nazwa szkoły) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
dla potrzeb do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o Ochronie danych osobowych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

…..……………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

OŚWIADCZENIE – W PRZYPADKU PRZYJĘCIA DO SZKOŁY
Oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.
U. Nr 133, poz. 833 ze zm.), że w przypadku przyjęcia mojego dziecka do szkoły, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody*
na publikację zdjęć oraz audio – video z wizerunkiem oraz prezentacjami osiągnięć artystycznych mojego dziecka (imię,
nazwisko i klasa) w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz informacyjnych i
promocyjnych (m. in. koncerty, popisy, konkursy, przesłuchania, dzienniki lekcyjne, wycieczki, warsztaty, projekty,
zajęcia pozalekcyjne, tablica ogłoszeń, strona internetowa) przez cały okres trwania nauki w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu.
Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych oraz utrwalonych
materiałów jest Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Józefa Elsnera w Brzegu

……………………………………………………
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu
możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903 lub adresem email adamaszek@interia.pl *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją do szkoły
4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych *
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Józefa Elsnera
49-300 Brzeg ul. Piastowska 18
tel./fax 077 424-01-64
PROTOKÓŁ EGZAMINU WSTĘPNEGO
Kandydat ……………………………………………………………………… przystąpił do badania przydatności
do nauki w PSM I st. w Brzegu
Instrument : ………………………………………………………………………………….....
Piosenka : …………………………………………………………………………..................
Cykl □ sześcioletni :
Pamięć
muzyczna
0-3

Słuch
muzyczny
wysokościowy
0-4

Słuch
muzyczny
harmoniczny
0-4

Poczucie
rytmu

Dyspozycje
głosowe

Słuch
muzyczny
wysokościowy

Słuch
muzyczny
harmoniczny
0-5

Poczucie
rytmu

0-4

0-5

Dyspozycje
głosowe
0-4

0-2

Rozmowa
kwalifikacyjna
0-5

0-4

Razem

(26)

Cykl □ czteroletni :
Pamięć
muzyczna
0-3
0-2

0-2

Rozmowa
kwalifikacyjna
0-5

0-6

Razem

(34)

0-2

Uwagi : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
Uchwałą Komisji Kwalifikacyjnej w/w kandydat zostaje – nie zostaje* przyjęty
do szkoły na cykl ……………………………………. do klasy …………………………….
z przydziałem do nauczyciela ……………………………………………………………….

Członkowie Komisji:

Przewodniczący Komisji:

* niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna w Brzegu
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowej Szkole Muzycznej w Brzegu
możliwy jest pod numerem tel. nr. 608294903 lub adresem email adamaszek@interia.pl *
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją do szkoły
4 Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres do 10 lat
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych *
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa

