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Starogard Gd.,  …………………………… 

 

 

    

 

DYREKCJA 

Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

im. Witolda Lutosławskiego 

w Starogardzie Gdańskim 

 

 

 
 

PODANIE 

Proszę o przyjęcie do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Starogardzie Gdańskim: 

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

imiona i nazwisko kandydata 
do klasy pierwszej na instrument*:   

1. ……………………………………………….… lub 

2. ………………………….…………………….... lub 

3. …………………………………………….……… 

* proszę wpisać proponowane instrumenty  od najbardziej oczekiwanego. 

Instrumenty do wyboru:  

akordeon    flet    fortepian    gitara    klarnet    kontrabas 

obój    perkusja     saksofon    skrzypce    trąbka    wiolonczela      

       …………………………………………. 
              podpis rodzica kandydata /opiekuna prawnego 
 
 

I. DANE O KANDYDACIE DO SZKOŁY: 

Data urodzenia:  __ __ - __ __ - __ __ __ __ , PESEL:  

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: 

...………………………………………………........................ tel. ………................................….………. 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: 

...………………………………………………........................ tel. ………................................….………. 

Adres mailowy do kontaktu z rodzicami: ………................................................................……………. 

Adres zamieszkania kandydata i rodziców: ………………....................………………………………. 

……………………………………………………………………..................................................……….. 
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II. ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

Zaświadczam  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w Państwowej Szkole 
Muzycznej I st. w Starogardzie Gdańskim przez kandydata: 

 .................................................................................................................................................................................................................................                                                                           
                                                                                         (imię i nazwisko kandydata) 

 
…………………………………………                                                                                       ...................... ..................................... 
                  /data badania/                         /pieczątka i podpis lekarza/  
    
Zgodnie z art. 142 pkt. 2 Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe „Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się 
kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej placówce artystycznej, wydane przez lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej”. 

 

 

III. OPINIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UWAGA: Dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym nie ukończyli 7 lat! 

Do wniosku dołączam opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości  
dziecka do podjęcia nauki w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Starogardzie Gdańskim. 

 

 

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

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Informacje dotyczące Administratora Danych. 

Administratorem Danych Osobowych kandydatów oraz rodziców/opiekunów prawnych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego,  

ul. Kościuszki 28, 83-200 Starogard Gdański, tel. 585622215. 

2. Inspektor Ochrony Danych. 

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się drogą elektroniczną: iod.psm.starogard@gmail.com, we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne. 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa art. 6 ust 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw.  z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

w celu przeprowadzenia rekrutacji do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Starogardzie Gdańskim. Następnie dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikających  

z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Okres przechowywania danych. 

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki. Dane osobowe 

kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres roku, bądź przez okres ewentualnego dochodzenia 

roszczeń. W celach archiwizacyjnych dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa o archiwizacji dokumentów. 

5. Komu przekazujemy dane? 

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym  

z  Państwową Szkołą Muzyczną I st. w Starogardzie Gdańskim umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firmy informatyczne, podmioty świadczące 

usługi niszczenia dokumentacji. 

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

7. Przysługujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym przysługują następujące uprawnienia: 

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

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej;  

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Obowiązek podania danych: 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Brak podania danych uniemożliwi przyjęcie do szkoły. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Zebrane w czasie procesu rekrutacyjnego dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu. 

10. Dodatkowe informacje 

W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych  

w związku z prowadzeniem przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo 

oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

Z całością obowiązku informacyjnego zapoznać można się w sekretariacie szkoły, na tablicach informacyjnych w budynku szkoły oraz na stronie internetowej 

www.muzyczna-starogard.pl . 
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