WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA
do OSM II stopnia oraz do klas wyższych niż pierwsza OSM I stopnia
na rok szkolny 2020/2021

Kandydat do klasy …………………………………………………. OSM ……… stopnia
(wpisać odpowiednio: pierwszej, drugiej ……. itp.)

Preferowany instrument ……………………………………….
I.

INFORMACJE O KANDYDACIE

nazwisko kandydata

pierwsze imię

drugie imię

data urodzenia
d d

miejsce urodzenia

─ m m ─ r

r

r

r

województwo

PESEL

obywatelstwo:

miejsce zamieszkania kandydata:
powiat

gmina

Kod poczt.

miejscowość

ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Kod poczt.

miejscowość

ulica

Nr domu

Nr mieszkania

miejsce zameldowania kandydata:
powiat

gmina

Nazwa i adres szkoły do której powinien uczeń uczęszczać zgodnie z miejscem zameldowania:

DOTYCZY PIONU OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA do której obecnie uczęszcza kandydat to:

SZKOŁA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA do której obecnie uczęszcza córka/syn to:

...................................................................................................................................... kl. .................
(nazwa szkoły)

............................................................................................................................. kl. .................
1) .................................... 2) ………………………..
……..................................
Język
(nazwa szkoły
obcypodstawowej
któregolub
kandydat
gimnazjum )uczy się obecnie w szkole:

DOTYCZY PIONU MUZYCZNEGO
SZKOŁAMUZYCZNA
MUZYCZNA
(ukończona
w której
kontynuowana
jest
SZKOŁA
- ukończona
lub lub
w której
kontynuowana
jest nauka
* nauka)

*

............................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ...
/..... stopnia
(nazwa szkoły muzycznej lub ogólnokształcącej szkoły muzycznej )

cykl nauczania w szkole muzycznej ........ letni,

instrument .........................................

w bieżącym roku szkolnym kandydat jest uczniem klasy ....................... /………..stopnia

cykl nauczania w szkole muzycznej .... letni,

instrument ................................

II. INFORMACJE O RODZICACH /OPIEKUNACH KANDYDATA
matka /opiekun prawny*
nazwisko i imię
miejsce zamieszkania
telefon do kontaktu

e-mail

ojciec / opiekun prawny*
nazwisko i imię
miejsce zamieszkania
telefon do kontaktu

e-mail

*) odpowiednie skreślić

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

3.

Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im.
Karola Lipińskiego w Lublinie z siedzibą w Lublinie przy ul. Muzycznej 10, tel: 81 532 69 21, mail: osmlublin@gmail.com;
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie
możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 532 69 21lub adresem email (adres email): insp.osmlublin@interia.pl.
Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie
danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14
grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z
2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w
placówce.

4.

Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt,
zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Lublinie

5.
6.

Dane osobowe nie będą podlegać przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

1.
2.

7.
8.

Oświadczenie wnioskodawcy
1. Oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz
załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

Lublin, dnia …………………..

………………………
czytelny podpis matki / opiekuna prawnego

………………………
czytelny podpis ojca / opiekuna prawnego

Wymagane załączniki:
1.

zaświadczenia o uczęszczaniu w bieżącym roku szkolnym do szkoły ogólnokształcącej
oraz szkoły muzycznej ze wskazaniem właściwej klasy i specjalizacji kształcenia.

2.

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry na wskazanym instrumencie (Załącznik Nr 1)

