Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza
Kraków, ul. Pilotów 51
tel. 12 411 49 05, fax. 12 413 84 68, sekretariat@wiechowicz.pl

PODANIE
Proszę o przyjęcie .............................................................................................................................
(imię i nazwisko kandydata)

do Szkoły Muzycznej I stopnia Nr 1 im. St. Wiechowicza w Krakowie na rok szkolny .................................

...............................................................
(Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA
do szkoły muzycznej I stopnia
1. Nazwisko .............................................................................. Imiona ...........................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................................................
3. PESEL
4. Imię i nazwisko ojca ......................................................... tel. ....................... email ..................................
5. Imię i nazwisko matki ....................................................... tel. ....................... email ..................................
6. Dokładny adres ...........................................................................................................................................
kod pocztowy............................... Miejscowość ...............................................................
4. Narodowość .....................................................
5. Na jakim instrumencie kandydat chciałby grać: ......................................
inny preferowany instrument: ...................................................................................................................
6. Czy kandydat posiada własny instrument do ćwiczeń w domu (dot. kandydatów na fortepian)

TAK

NIE

7. Czy kandydat uczył się grać na instrumencie (na jakim, ile czasu i gdzie), dotychczasowy kontakt z muzyką:
.......................................................................................................................................................................
8. Uwagi rodziców o dziecku:
‐ czy dziecko jest leworęczne:

TAK

NIE

‐ ogólny stan zdrowia: ..........................................................................................................................
‐ inne uwagi: ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.....................................................

Kraków, dnia ...............................

podpis rodzica lub opiekuna

DRUKUJ

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO – OBOWIĄZEK
INFORMACYJNY
Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016
r. informujemy, że administratorem Państwa oraz dziecka danych osobowych, jest Szkoła Muzyczna I Stopnia Nr 1
im. Stanisława Wiechowicza, 31462 Kraków, ul. Pilotów 51.
Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu rekrutacji do Szkoły Mzycznej I Stopnia Nr 1 im.
Stanisława Wiechwoicza w Krakowie (Prawo Oświatowe Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Dz.U. z 2017 poz.59
Art.142)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: adres email: iod@um.krakow.pl.
Odbiorcami Państwa oraz kandydata danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
Państwa oraz kandydata dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa oraz kandydata dane osobowe zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do
szkoły. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego do szkoły zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są
przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga
do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich i kandydata danych osobowych, ich
sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa lub dziecka danych przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
Państwa oraz kandydata dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały
profilowaniu.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW
1. O przydatności kandydata do nauki gry na danym instrumencie orzeka komisja kwalifikacyjna.
2. Wyniki w klasach 1 ‐ 3 cyklu 6‐letniego oraz I ‐ II cyklu 4‐letniego stanowią podstawę oceny przydatności
ucznia do dalszego kształcenia muzycznego.

