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I. WNIOSEK 
 

Dyrekcja 
Zespołu Szkół Muzycznych w Krośnie 
ul. I. J. Paderewskiego 7  
38-400 Krosno 

 
Zwracam(y) się z prośbą o przyjęcie ____________________________________________ do klasy ____  

                     (imię i nazwisko kandydata) 
 

Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (OSM I st.) 

Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia (PSM I st.) /właściwe zaznaczyć/ 

na rok szkolny ________________.  

Preferowany instrument: 1. ___________________, 2. __________________, 3. ___________________.* 

 
II. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA 

 
IMIONA: 1. ____________________________________    2. ___________________________________ 
 
NAZWISKO ____________________________ , PESEL  
 
Data urodzenia ______________,  miejsce urodzenia ________________,  woj. _____________________ 
 
Obywatelstwo _______________________________,  narodowość ______________________________ 
 
Adres zamieszkania dziecka:  

Miejscowość __________________________________, ul. ____________________________________, 
nr domu _______, numer mieszkania ________, kod pocztowy _________, poczta __________________, 
gmina __________________, powiat __________________, województwo _______________________,  
Szkoła rejonowa kandydata (dotyczy kandydatów do OSM I stopnia): ______________________________ 
____________________________________________________________________________________,  

Szkoła ogólnokształcąca (dotyczy kandydatów do PSM I stopnia): _________________________________ 
____________________________________________________________________________________,  

Inne informacje:  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________  
_________ 
* Kandydat po badaniu przydatności zostaje zakwalifikowany na wybrany instrument w miarę dostępnych miejsc. W przypadku 
braku miejsc na dany instrument kandydatowi może zostać zaproponowany lub przydzielony inny instrument do nauki.  
O przydzieleniu kandydatowi konkretnego instrumentu decyduje dyrektor szkoły po rekomendacji komisji rekrutacyjnej. 
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III. KWESTIONARIUSZ DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 
 

Imię i nazwisko matki /prawnego opiekuna/ __________________________________________________ 
Adres zamieszkania:  
Miejscowość __________________________________, ul. ____________________________________, 
nr domu _______, numer mieszkania ________, kod pocztowy _________, poczta __________________, 

gmina __________________, powiat __________________, województwo _______________________,  
telefon ____________________________________, e-mail ____________________________________, 
 

Imię i nazwisko ojca /prawnego opiekuna/ ___________________________________________________ 
Adres zamieszkania:  
Miejscowość __________________________________, ul. ____________________________________, 
nr domu _______, numer mieszkania ________, kod pocztowy _________, poczta __________________, 

gmina __________________, powiat __________________, województwo _______________________,  
telefon ____________________________________, e-mail ____________________________________, 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych kandydatów do szkoły (a w przypadku przyjęcia do szkoły – uczniów) oraz ich 
rodziców (opiekunów prawnych) ujawnionych w dokumentach rekrutacyjnych, a także zebranych w czasie całego procesu kształcenia, jest 
Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Krośnie z siedzibą w Krośnie (38-400) przy ul. Paderewskiego 7. 
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Zespole Szkół Muzycznych w Krośnie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Oso-
bowych (Pan Krzysztof Wójcikiewicz), z którym można skontaktować się drogą mailową: kontakt@pida.pl. 
3. Dane osobowe ucznia i rodzica (prawnego opiekuna), zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z procesem 
rekrutacji oraz w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), a w szczególności przepisy prawa oświatowego. 
4. Dane osobowe przetwarzane będą także w celu motywowania i nagradzania uczniów za ich osiągniecia poprzez wieszanie na tablicach 
szkolnych dyplomów i gratulacji, wyczytywanie na uroczystościach szkolnych oraz publikowanie na stronie internetowej szkoły imion  
i nazwisk, a także wizerunków uczniów wyróżnionych za wybitne osiągniecia edukacyjne, co jest zadaniem realizowanym przez szkołę  
w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 
5. W celu promowania osiągnięć szkoły oraz jej uczniów, na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna prawnego, szkoła może 
publikować informacje o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych. 
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, którym Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe na 
podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, 
innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym. 
8. Administrator danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez rodziców/opiekunów prawnych może udostępnić dane oso-
bowe takie jak: imię i nazwisko dziecka, informację o osiągnieciach oraz wynikach konkursów Radzie Rodziców działającej przy ZSM  
w Krośnie w celu realizowania przez Radę Rodziców zadań ujętych w regulaminie Rady Rodziców. 
9. Dane osobowe nie będą udostępniane do państw trzecich. 
10. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.: w zakresie wypełniania 
obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z wymogami określonymi w źródłach prawa; natomiast w zakresie przetwarzania 
objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody. 
11. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przez przepisy prawa.  
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach opisanych w punkcie 4, 5 i 8 powyższej klauzuli.  

*  niepotrzebne skreślić 

podpisy rodziców / prawnych opiekunów: __________________________________________________ 
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Kryteria uwzględniane podczas II etapu rekrutacji 
w przypadku uzyskania przez kandydatów wyników równorzędnych 

 
/art. 20c 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.)/ 
 
 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Tak Nie 

 
1. 

 
Wielodzietność rodziny  
kandydata 
 

 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata 

  

 
2. 

 
Niepełnosprawność  
kandydata 
 

 
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 
lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. w spra-
wie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
 

  

 
3. 

 
Niepełnosprawność jednego  
z rodziców kandydata 
 
 

 
Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawno-
ści lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
 

  

 
4. 

 
Niepełnosprawność  
obojga rodziców 

 
Orzeczenie niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 
r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
 

  

 
5. 

 
Niepełnosprawność  
rodzeństwa kandydata 

 
Orzeczenie potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o 
stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. w sprawie re-
habilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 
  

  

 
6. 

 
Samotne wychowywanie  
kandydata w rodzinie 

 
Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub se-
parację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowy-
waniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z 
jego rodzicem 
 

  

 
7. 

 
Objęcie kandydata  
pieczą zastępczą  

 
Dokument potwierdzający objecie dziecka pieczą zastępczą zgod-
nie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i sys-
temie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) 
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IV. ZAŁĄCZNIKI 

 
 
 
Do wniosku załączamy następujące dokumenty /proszę zaznaczyć odpowiedni kwadrat/: 
 
 
 

1. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do 
uczęszczania do szkoły muzycznej. 

 
2. Zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do 

uczęszczania do szkoły muzycznej i nauki gry na instrumencie dętym (dotyczy kandydatów 
zdających na instrumenty dęte).  

 
3. Potwierdzoną kserokopię ostatniego świadectwa szkoły ogólnokształcącej lub odpis 

ocen klasyfikacji półrocznej (dotyczy kandydatów do PSM I st.). 
 

4. Potwierdzoną kserokopię ostatniego świadectwa szkoły muzycznej lub informację o po-
bieraniu nauki muzyki (dotyczy kandydatów do PSM I st. do klasy wyższej niż pierwsza). 
 

5. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do 
podjęcia nauki szkolnej.  
 

 
6. Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.  

 
 

7. _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

8. _____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________   ____________________________________________ 
 miejscowość, data      podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
 


