
Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim 

 
Proszę o przyjęcie mojego syna/córki - podopiecznego 

............................................................................................................................. .................... 

  

do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. do klasy: 

................................................................................................................................................. 

  

Moje dziecko chciało by się uczyć gry na: 

1. ............................................................... 

2. ............................................................... 

 

I. Dane osobowe kandydata: 

 

1. Data urodzenia.......................... miejsce urodzenia....................................... 

województwo................................. 

 

2. Narodowość....................................................Obywatelstwo................................................. 

  

3.Pesel  

 

 

4.Miejsce zamieszkania: 

 kod pocztowy................................. miejscowość.............................................. 

 

ulica........................................................................ nr domu.................... nr mieszkania.......................... 

  

gmina.............................................. powiat..........................................województwo................ ............... 

 

II. Dane osobowe rodziców /prawnych opiekunów/ : e-mail:…………………………………. 

 

1.Telefony kontaktowe rodziców (prawnych opiekunów): 

Matka ......................................................                              Ojciec ........................................................ 

 

2. Imię i nazwisko ojca(prawnego opiekuna), adres:................................................................................. 

............................................................................................................................. .......................................  

 

3. Imię i nazwisko matki(prawnego opiekuna), adres:............................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................  
 
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym kwestionariuszu są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia i 

rodziców/opiekunów prawnych* dla potrzeb szkoły i ewentualne umieszczenie nazwiska i imienia ucznia na stronie internetowej 

szkoły, w materiałach promujących szkołę, w gablotach oraz kronikach szkolnych. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może 

być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
Bielsk Podlaski, dnia ................................................ 

* niepotrzebne skreślić                                                         ...................................................................... 
                                                                                                                     podpisy rodziców/opiekunów prawnych 
 
Uwaga: przyjmuję do wiadomości, że zajęcia w szkole muzycznej odbywają się w czasie wolnym od zajęć w szkołach ogólnokształcących, 

nie mniej są obowiązkowe. Ponadto informujemy, iż w celu zapewnienia niezbędnego funkcjonowania szkoły rodzice uczniów wnoszą 

darowizny na f-sz rozwoju szkoły z przeznaczeniem na: zakup i renowację instrumentów i akcesoriów, zakup płyt i nut, konsultacje, 

seminaria, konkursy, przesłuchania itp. 
                                                                                       .................................................................. 
                                                                                                                       podpis rodziców/prawnych opiekunów 

           



INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZNIÓW 
 
Szanowni Państwo, 
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO (Dz.Urz. UE. L nr 119) informuję: 
1. ADMINISTRATOREM danych osobowych uczniów jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Bielsku Podlaskim 
z siedzibą przy ul. Widowskiej 4a, reprezentowane przez dyrektora Panią Gabrielę Podleską. Z administratorem 
można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Widowska 4a 17-100 Bielsk Podlaski, drogą e-mailową pod 
adresem: dyrektor@psmbielsk.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 085-876-71-35. 
2. INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH jest pan Dariusz Piotrowski. 
Z inspektorem można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Widowska 4a 17-100 Bielsk Podlaski, drogą e-
mailową pod adresem: iod@psmbielsk.edu.pl lub telefonicznie pod numerem 085-876-71-35. (wyłącznie w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych). 
3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jakim 
w przypadku szkoły jest prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Szczegółowa 
podstawa prawna zbierania danych osobowych uczniów znajduje się w Prawie oświatowym, które nakazuje 
szkole prowadzenie odpowiedniej dokumentacji i zapisywanie w tej dokumentacji konkretnych informacji o 
uczniu i jego rodzicach. 
4. Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, dane osobowe uczniów 
szkoła przekazuje do „Systemu Informacji Oświatowej” prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Dane 
uczniów przekazywane są również do szkół obwodowych oraz gmin, na terenie których uczeń zamieszkuje w 
celu potwierdzenia spełniania obowiązku nauki. Ponadto dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji gdy 
zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, 
sąd). 
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
6. Czas przetwarzania danych osobowych uczniów jest ściśle określony w ustawach i rozporządzeniach 
dotyczących oświaty oraz w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
Przykładowo Księga uczniów przechowywana jest wieczyście, arkusze ocen ucznia przechowywane są przez 50 
lat od ukończenia szkoły, dziennik lekcyjny przechowywany jest przez 5 lat. 
7. Rodzicom, prawnym opiekunom lub pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych ucznia lub żądania ich sprostowania. Usunięcie danych ucznia, który chociaż na jeden dzień został 
przyjęty do szkoły nie jest możliwe. 
8. W ramach procesu edukacji dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub f) RODO, zatem 
prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż 
jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie nauczania jest art. 6 ust. 1 lit. C) RODO nie 
przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO. 
9. W trakcie przetwarzania danych w procesie nauczania nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące 
edukacji ucznia nie zapadają automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili uczniów. 
10. Rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
zgodnie z art. 77 RODO, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż 
ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś 
przebiegu procesu nauczania. 
11. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach jest warunkiem 
koniecznym aby uczeń mógł zostać przyjęty do szkoły.  
Zapewniamy, że dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku Podlaski , jako administrator danych, 
wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. 

 
Bielsk Podlaski, dnia ................................................ 
                                                                                                                        ........................................................................ 
                                                                                                                                podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

https://poczta.wp.pl/w/


 
ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA 

 
Zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) - RODO oraz z art. 81 ust.1 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 650) wyrażam 
zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie zdjęć oraz nagrań zawierających wizerunek ucznia, zarejestrowany 
podczas jego pobytu w szkole, w szczególności podczas uroczystości szkolnych, zajęć dydaktycznych, a także 
wycieczek szkolnych, bez każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda dotyczy wizerunku zarejestrowanego w latach 
nauki ucznia w szkole. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż wizerunek może zostać umieszczony w 
gablotach, kronikach szkolnych, na stronie internetowej oraz materiałach promujących szkołę. 
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, z tym, że wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. 
 
Bielsk Podlaski, dnia ................................................ 

..................................................................... 
podpisy rodziców/opiekunów prawnych 

 
 
 
 

 

 
  
 
------------------------------------ 
pieczątka przychodni 
 
 
 

ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 
 

Nie stwierdzam przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia przez 
---------------------------------------------------------------------------------- 

imię i nazwisko kandydata 
Kształcenia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 

 
 

....................................       ............................................ 
miejscowość, data             podpis i pieczęć lekarza 
 

 
 
 

 
Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Bielsku Podlaskim. 
Podstawa prawna: 
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2014 r.: Prawo Oświatowe, z późniejszymi zmianami /Art. 142/ 
2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /§5/. 



 

Do wniosku należy dołączyć: 
 
1.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w 
szkole muzycznej I stopnia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na 
podstawie art. 142 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 1082, z późn. zm.) 
 
2. w przypadku: 
a) wielodzietności rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) - oświadczenie o wielodzietności 
rodziny kandydata; 
 
b) niepełnosprawności kandydata, jednego z rodziców kandydata, obojga rodziców 
kandydata lub rodzeństwa 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. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.); 
 
c) samotnego wychowywania kandydata w rodzinie - prawomocny wyrok sądu rodzinnego 
orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 
 
d) objęcia kandydata pieczą zastępczą.- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą 
zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). 
 
3. w przypadku: 
1) osoby niebędącej obywatelem polskim - dokument o którym mowa w Art. 165 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1082).  
 
 
Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2. a), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 
 

......................................................... 
(data i podpis rodzica) 

 


