


DANE  OSOBOWE  RODZICÓW /  PRAWNYCH OPIEKUNÓW
Ojciec/Opiekun prawny

Imię…………….………….........… Nazwisko…………………….............…………………………

Adres zamieszkania………………….........................…………...………………………………..

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

Matka/Opiekun prawny

Imię………………………...........… Nazwisko…............………….…………..……………………

Adres zamieszkania……………….…………………..........................………….………………..

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

Do podania dołączam:

 Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki gry na wybranym instrumencie.4

 dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów 5,

II.  W  przypadku  równorzędnych  wyników  uzyskanych  na  pierwszym  etapie  postępowania

rekrutacyjnego,  na  drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  są  brane  pod  uwagę  łącznie

następujące kryteria:6

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający spełnianie
kryterium

Zgłoszenie kryterium
do oceny       (Tak*)

1. Wielodzietność
rodziny kandydata

Oświadczenie7 o  wielodzietności  rodziny
kandydata    (troje dzieci i więcej)

3  Na podstawie §2 pkt 5 i 6  rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych Dz.U. 2019 
poz. 686.  

4  Na podstawie art.142 ust. 2. ustawy Prawo oświatowe, (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   1148, ze zm.). Do  pierwszego  etapu  postępowania  rekrutacyjnego
dopuszcza   się  kandydatów,  którzy  do  wniosku  o  przyjęcie  do  publicznej  szkoły  artystycznej dołączyli  zaświadczenie  lekarskie  o  braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej   publicznej   szkole  lub  publicznej  placówce artystycznej,  wydane przez lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej.

5  Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy  Prawo oświatowe, (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Do wniosku, o którym mowa w ust.1, dołącza się:
    1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w  art.142 ust.5, odpowiednio: 
 a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

         b) 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  27sierpnia  1997r.  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej   
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511),

         c) 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) dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  
zastępczej (Dz.U.z2017r. poz. 697, 1292 i 2217 oraz z 2018 r. poz.107 i 416);

6   Na podstawie art. 142 ust 5 ustawy prawo oświatowe, (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   1148, ze zm.) 
  1. W  przypadku  kandydata  niepełnoletniego – kryteria,   o których  mowa w art.131ust.2;
    1) wielodzietność rodziny kandydata;

    2) niepełnosprawność kandydata;
    3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
   4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
   6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
    7) objęcie kandydata pieczą zastępczą;
           2. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
7    Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe, oświadczenia, 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.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.



2. Niepełnosprawność
kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane  ze  względu  na  niepełnosprawność  lub
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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.). **

3. Niepełnosprawność
jednego  z  rodziców
kandydata

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.). **

4. Niepełnosprawność
obojga rodziców 
kandydata

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne
w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  27
sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i
społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.). **

5. Niepełnosprawność
rodzeństwa
kandydata

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 511 ze zm.). **

6. Samotne 
wychowywanie 
kandydata w 
rodzinie8

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód  lub  separację  lub  akt  zgonu  oraz
oświadczenie9 o  samotnym  wychowywaniu
dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem  **

7. Objęcie 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  (tekst  jedn.:  Dz.U.  z  2018 r.
poz. 998 ze zm.)

**)  Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) odpis lub wyciąg z dokumentu 
lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

……………………,………………………..            ……........................................................................ 
(miejscowość, data)                                                     (czytelny podpis  rodzica, prawnego opiekuna)

8    Zgodnie z art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, 
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 
wychowuje wspólnie   co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

9 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji 

wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.



INFORMUJEMY, ŻE:
1. Administratorem przetwarzanych danych w ramach procesu rekrutacji jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.

im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu, ul. Armii Krajowej 10, 86-300 Grudziądz, tel.: 056 6421888.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Stawicka. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za

pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w art. art.142 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
(t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   1148, ze zm.), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia
9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych
placówek artystycznych  oraz przechodzenia z  jednych typów szkół  do  innych (Dz.U.  2019 poz.  686),   na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w związku z art. 150 ust. 1 art. 142 ust 5 ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określającego zawartość wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły
podstawowej oraz wykaz załączanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych art.
131  ust  2,  a  także  art.  160,  który  określa  zasady  przechowywania  danych  osobowych  kandydatów  i
dokumentacji postępowania rekrutacyjnego.

4.  Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej
dostarczający i obsługujący system rekrutacyjny na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

5.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.  Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że

dane  osobowe  kandydatów  zgromadzone  w  celach  postępowania  rekrutacyjnego  oraz  dokumentacja
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z
wychowania przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej  lub  publicznej  innej  formie  wychowania  przedszkolnego,  zaś  dane  osobowe  kandydatów
nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu lub w
szkole,  przez  okres  roku,  chyba że na  rozstrzygnięcie  dyrektora przedszkola,  lub szkoły  została  wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7.  Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych kandydata,
żądania ich sprostowania lub usunięcia. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8.  W ramach procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

9. Jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji do szkoły jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, nie
przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

10. W toku przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO – żadne decyzje
dotyczące  przyjęcia  do  placówki  nie  zapadają  automatycznie  oraz  że  nie  buduje  się  jakichkolwiek  profili
kandydatów.

11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, w przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych w procesie
rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
zgodnie z art. 77 RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. W
Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
a jeśli w przyszłości zostałby powołany inny organ nadzorczy, to ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia
skargi . 10

12.  Podanie  danych  osobowych  zawartych  w  treści  wniosku  oraz  dołączenie  stosownych  dokumentów  jest
obligatoryjne i znajduje podstawę w przepisach ustawy Prawo oświatowe.  

Zapoznałam się/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………………                     ………………………………………………     
                 /data/      /czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata/

10  Prawo wniesienia  skargi  dotyczy  wyłącznie  zgodności  z  prawem przetwarzania  danych osobowych,  nie  dotyczy  przebiegu  procesu rekrutacji  do
przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.



                      ……………………………., dnia ………………

………………………………………..
                    /pieczęć przychodni/

Z A Ś W I A D C Z E N I E

Nie stwierdzam u kandydata ……………………………………………………………

przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki na wybranym instrumencie w szkole muzycznej.

…………………………………………
/pieczątka i podpis lekarza/



        ................................, dnia....................................

.............................................................. 
Imię i nazwisko kandydata

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

.............................................................. 
Adres zamieszkania kandydata

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY 

Oświadczam, że......................................................................................................................
Imię i nazwisko kandydata

wchodzi w skład rodziny wychowującej troje lub więcej dzieci.

....................................................................
/czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna kandydata/


