Rzeszów, dnia.............................
DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2
IM. W. KILARA W RZESZOWIE

Proszę o przyjęcie do Szkoły Muzycznej II st. w roku szkolnym 2019/2020
na wydział instrumentalny ze specjalnością gry na .......................................
do klasy ....................................................
Nazwisko i imię .................................................................................................
Data urodzenia....................................................................................
PESEL*
*W przypadku braku nr PESEL, nr i seria Paszportu lub innego dokumentu tożsamości

Imiona, nazwiska rodziców*..............................................................................
*(podać w przypadku kandydata niepełnoletniego)

Adres zamieszkania............................................................................................
Ukończyłem: szkołę muzyczną.................................... w klasie........................
ognisko muzyczne..........................................................................
jestem bez przygotowania muzycznego.........................................
Tel. kandydata lub rodziców*.: ..........................................................................
*(tel. rodziców podać w przypadku kandydata niepełnoletniego)
1. Oświadczam, że po przyjęciu dziecka do ZSM nr 2 w Rzeszowie będę aktywnie współpracował/a ze szkołą
w procesie wychowawczym i dydaktycznym, uczestniczył/a w zebraniach i wywiadówkach, oraz w terminach
regulował/a opłaty za wypożyczanie i korzystanie z instrumentów w szkole.
2. Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie nr telefonu w celu
ewentualnego kontaktu, dane te podaję dobrowolnie.

.............................................................................................
(podpis rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego)

..….………...........................................
(podpis kandydata pełnoletniego)

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych informuję, że administratorem danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu jest ZSM nr 2 w Rzeszowie. Dane osobowe podane w kwestionariuszu, będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydata. Podstawą prawną danych osobowych jest Ustawa z dnia
14.12.2016 r. Prawo Oświatowe. Dane osobowe będą przechowywane w przypadku kandydatów przyjętych przez
okres pobytu dziecka w placówce, w przypadku kandydatów nieprzyjętych przez okres 1 roku. Osoba której dane
dotyczą (rodzic, opiekun prawny) ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania
(poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do urzędu nadzorczego. Podanie danych
osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa.
Nie podanie powyższych danych uniemożliwi nam udział w procesie rekrutacji.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych adres e-mail: iod3@erzeszow.pl

Informacje dla rodziców:
1.Obowiązkowo do kwestionariusza osobowego kandydata należy dołączyć
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
kształcenia w placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej (Ustawa Prawo Oświatowe art. 142). W specjalizacjach instrumentów
dętych obowiązuje zaświadczenie lekarskie od lekarza pulmonologa
(Rozporządzenie MKiDzN z 15.05.2014 r.)
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
są pod uwagę łącznie następujące kryteria (Ustawa Prawo Oświatowe art.131
ust.2):
- w przypadku kandydata niepełnoletniego:
□ wielodzietność rodziny kandydata,
□ niepełnosprawność kandydata,
□ niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
□ niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
□ niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
□ samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
□ objęcie kandydata pieczą zastępczą
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (Ustawa Prawo Oświatowe
art. 136 ust. 3 pkt. 2):
- w przypadku kandydata pełnoletniego:
□ wielodzietność rodziny kandydata,
□ niepełnosprawność kandydata,
□ niepełnosprawność dziecka kandydata,
□ niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
□ samotne wychowanie dziecka przez kandydata.
Podanie informacji dotyczących wymienionych kryteriów jest dobrowolne.
Nieudzielenie ich jest jednoznaczne z rezygnacją uwzględnienia ich podczas
rekrutacji.

.............................................................................................
(podpis rodziców/opiekunów kandydata niepełnoletniego)

….………...........................................
(podpis kandydata pełnoletniego)

