..............................................................
/Imię i nazwisko rodzica/

Wejherowo, dnia ..........................................

..............................................................
/adres zamieszkania/
...........................
/telefon/

Do Dyrekcji
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Fryderyka Chopina
w Wejherowie

Proszę o przyjęcie syna/córki ………………………………………………. ………….
ur. …………………………………………… w ……………………..………………….………………..
do klasy I cyklu czteroletniego PSM w Wejherowie.
Syn/córka pragnie rozpocząć naukę gry na instrumencie:
1. ………………………………….
W przypadku braku miejsc wyrażam zgodę na naukę gry na:
2. …………………………………..

lub 3. ………………………………………. lub

4. …………………………………..

lub 5. ………………………………………. lub

6. …………………………………..

lub 7. ………………………………………. lub

Jeżeli ilość instrumentów, na których kandydat chce się uczyć jest mniejsza – proszę zostawić puste miejsca.

…………………………………..
/ podpis rodziców/
Dane o kandydacie*:
Nazwisko ….................................................. Imię ….......................................
PESEL…........................................................ Obywatelstwo ……………………………………
Imiona rodziców…..................................................................................................................
Miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów….........................................................................
Adres zamieszkania dziecka ...................................................................................................
Adres szkoły . …..................................................................obecnie uczęszcza do klasy…...............
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z wymogami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych) – RODO informuje się, że:
1.
Administratorem danych osobowych małoletnich uczniów ich rodziców/prawnych opiekunów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. F. Chopina w Wejherowie, ul. Dworcowej 6.
2.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Szkoły w szczególności dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych.
3.
Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w tym zakresie: niezbędnym do celów archiwalnych w interesie
publiczny; do celów badań naukowych lub historycznych oraz do celów statystycznych.
4.
Posiada Pani/Pan prawo do:
 dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania
w razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
 żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadku stwierdzenia, że dane te są przetwarzane,
przechowywane i udostępniane innym podmiotom (głównie handlowo-marketingowym) niezgodnie z obowiązującym prawem
lub pozyskane z naruszeniem prawa,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, żądania usunię cia danych lub też ograniczenia przetwarzania tych
danych,

 Na powyższe uchybienia w zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego
–
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
w Warszawie,
 przysługuje Państwu również prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, które związane
jest np. z przerwaniem edukacji w Szkole.
5.
Podanie niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne lecz obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW MAŁOLETNIEGO UCZNIA
Wyrażam zgodę na udział
………………………………………………………………………….………………………………………………….…
(imię i nazwisko kandydującego do nauki w PSM I st. w Wejherowie)

w indywidualnym badaniu predyspozycji do kształcenia muzycznego lub egzaminach wstępnych.
1.
2.

3.
4.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych we wniosku i załącznikach w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji oraz późniejszej edukacji i prawidłowego funkcjonowania Szkoły zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – zwane RODO.
W razie przyjęcia do PSM I st. w Wejherowie wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku i nagrań mojego dziecka podczas zajęć,
konkursów i uroczystości organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia im. F. Chopina z siedzibą w Wejherowie
przy ul. Dworcowej 6 oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej szkoły, w kronice
szkolnej oraz tablicach ściennych
i folderach szkolnych w celach informacyjnych oraz promocyjnych Szkoły na jej terenie i poza nią. Za powyższe nie przysługuje mi
wynagrodzenie. Zgodna obowiązuje bez ograniczenia czasowego.
Potwierdzam fakt zapoznania z klauzulą informacyjną odnośnie przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych
oraz praw jakie mi przysługują w tym zakresie.
Świadoma/my odpowiedzialności karnej potwierdzam prawdziwość danych zamieszczonych w przedłożonych dokumentach.
Data i czytelne podpisy rodziców / prawnych opiekunów

…..…....................................................... …...............................................................
jeżeli władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców / opiekunów prawnych - wymagane są oba podpisy

Informacja dla rodziców
1.
2.
3.

4.
5.
6.

W momencie przyjęcia dziecka na gitarę wymagane jest posiadanie własnego instrumentu.
Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach popołudniowych (do godz. 20:00).
Zajęcia w klasie I odbywają się:
a) Kształcenie słuchu, audycje muzyczne – 2 razy w tygodniu
b) instrument – 2 razy w tygodniu
Uczniowie wszystkich klas oceniani są wg skali: cel, bdb, db, dst, dop, ndst co reguluje
Rozporządzenie Ministra Kultury.
Ewentualna rezygnacja z nauki w szkole powinna nastąpić z końcem roku szkolnego poprzez
pisemne oświadczenie rodziców.

Więcej informacji na temat pracy szkoły znajduje się na stronie internetowej:
www.psm.wejher.pl.
…………………………………..
/ podpis rodziców/

Przebieg badania przydatności kandydata przeprowadzonego
w dniu..................
Piosenka

Słuch
wysokościowy

Pamięć
muzyczna

Poczucie
tonalne

Słuch
harmoniczny

Poczucie
rytmu

Suma
punktów

Predyspozycje do gry na instrumencie: ………………………………………pkt …………………
Łącznie

Podpisy członków komisji:
.................................................................................
.................................................................................

………………………………

