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

                               miejscowość, data 

 
 

                                                       Dyrektor  

                                                    Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie 

                            Szkoła Muzyczna I stopnia 
 

PODANIE 
 

Zwracamy się z prośbą o przyjęcie naszego/ej syna/córki 

 

….........................................................................................................................  
                                                              (imię i nazwisko dziecka) 

do klasy pierwszej  Szkoły Muzycznej I stopnia, w roku szkolnym 2022/2023,  

na  instrument (proszę wymienić instrumenty w kolejności wg zainteresowania) 

1. ................................... lub 2. …............................lub 3. ................................... 

Do wyboru: skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian, akordeon, gitara klasyczna, flet, klarnet, saksofon, 

trąbka, waltornia, sakshorn, puzon. 

 

                                                                     ………………………………………………… 
                                                                                           czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 
 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 

 
Niniejszym oświadczamy, że po przyjęciu naszego dziecka do Szkoły Muzycznej I st. w Rymanowie: 

 

a) będziemy aktywnie współpracować ze szkołą w procesie wychowawczym, uczestniczyć w 
koncertach, popisach, wywiadówkach oraz regularnie uiszczać opłaty na „Fundusz muzyczny”. 

b) zadbamy, aby nasze dziecko ściśle przestrzegało regulaminu szkolnego, zobowiązując się do 

finansowej odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody materialne wyrządzone przez 
nasze dziecko w trakcie nauki w szkole, 

c) wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka we wszystkich organizowanych przez szkołę 

przedsięwzięciach związanych z realizowaną działalnością dydaktyczno – wychowawczą i 

artystyczną takich jak: wycieczki, rajdy, obozy, wyjazdy na koncerty, konkursy, uroczystości 
okolicznościowe, itp. 

d) wyrażamy zgodę na udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej w razie ewentualnej 

choroby lub wypadku naszego dziecka w trakcie ww. przedsięwzięć, 
e) bierzemy bezpośrednią odpowiedzialność za dotarcie dziecka na miejsce zbiórki i jego powrót 

do domu, oraz za wszystkie posiadane przez niego przedmioty wartościowe. 

 

Równocześnie wyrażamy bezterminowo zgodę na przetwarzanie wizerunku naszego dziecka i jego 

osiągnięć  w celach promocyjnych szkoły – na stronie internetowej, portalach społecznościowych, 

materiałach promocyjnych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – 

RODO). 

Przyjmujemy do wiadomości, że udzielona przez nas zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, 

bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem. 

 

 

                                                                    …………………………………………………….. 
                                                                                        data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 



 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DZIECKA 

 

 

1. Imiona: 1.................................................... 2...................................................... 

 

2. Nazwisko............................................................................................................ 

 

              

data urodzenia miejsce urodzenia województwo PESEL 

 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów ............................................................ 

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

4. Adres zamieszkania dziecka: miejscowość......................................................... 

ul. ...................................................... nr...................kod poczt. ............................. 

poczta....................................................................................................................... 

5. Adres do korespondencji  (jeżeli inny niż powyżej)............................................. 

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

6. Telefon do rodziców/opiekunów......................................................................... 

e-mail……………………………………………………………………………... 

7.  Dane szkoły, do której kandydat będzie uczęszczał w roku szkolnym 

2022/2023  (Szkoła Podstawowa) 

  

Nazwa szkoły ........................................................................................................ 

Adres szkoły........................................................................................................... 

Klasa  ……….......................................................................................................... 

 

8. Inne informacje (np. czy dziecko uczyło się wcześniej gry na instrumencie, 

czy posiada własny instrument?)…........................................................................ 

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

 

 

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

               podpisy rodziców/opiekunów  
 

Załącznik nr 1 - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia 

kształcenia w szkole muzycznej (lekarz rodzinny) 
 



 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z ustawą  z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zwaną 

dalej „ustawą” oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 

2016 r.) zwanego dalej „RODO”, informujemy że, 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Szkół Publicznych w Rymanowie, 38-480 

Rymanów, ul. Szkolna 2, reprezentowany przez Dyrektora ZSP, adres email: lorymanow@interia.pl 

2. W Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie powołany został Inspektor Ochrony Danych; adres 

email: iod.lorymanow@interia.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez  upoważnione osoby;  

- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO, 

 - w związku z wyrażeniem zgody przez osoby, których dane dotyczą na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust 1 lit. 

a cyt. rozporządzenia,   

na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996), 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967), ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2159), ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017 r. poz. 2203, ze zm.), rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646) oraz innych, aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymywania na podstawie 

przepisów prawa lub inne podmioty, w przypadku posiadania przez nie podstaw prawnych do legalnego 

przetwarzania danych.  

5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których 

dane te są przetwarzane, bądź też okres wynikający z innych, aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa.  

6. Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do 

swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli jej zdaniem przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy Ustawy i/lub RODO. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na 

zasadach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  

8. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. 

 
Oświadczenie rodziców/opiekunów 

 
Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania i ochrony danych 

osobowych w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. 

 

 

Rymanów, dnia............................                      .............................................................. 
                         podpisy rodziców/opiekunów 

 

mailto:iod.lorymanow@interia.pl

