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Informacje potrzebne do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………………………………………….
 
 
Lp. Kryterium

1. W Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Iłż
spełnia rodzeństwo ucznia

2. Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata pracuje na terenie Gminy Ił

3.  W obwodzie szkoły zamieszkuj
wspierający rodziców/opiekunów prawnych w 
zapewnieniu mu należ

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych 
dziecka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił
umieszczenie wizerunku i danych podstawowych na stronie internetowej szkoły (zgodnie
danych osobowych; Dz.U. 2016, poz. 922). Wyra
wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych przez szkoł
K.K – Dz.U. 2016, poz. 1137) oświadczam, 
 
 
 
 
Data zapisu ……………………..                        
     
 
 
 
 
…………………………………………………………………….
(data i podpis osoby przyjmującej kartę
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Informacje potrzebne do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił

 
 
 
 

………………………………………………………………………..
Data urodzenia ………………………………………………………………………………….

Kryterium  Dokumenty potwierdzaj
spełnianie kryterium

ublicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Iłży obowiązek szkolny 

ucznia 

 

Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych 
kandydata pracuje na terenie Gminy Iłża 

 

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata 
cy rodziców/opiekunów prawnych w 

zapewnieniu mu należytej opieki  

 

rzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych 
dziecka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił
umieszczenie wizerunku i danych podstawowych na stronie internetowej szkoły (zgodnie
danych osobowych; Dz.U. 2016, poz. 922). Wyrażam zgodę na uczestniczenie mojego dziecka w sprawdzianach 

trznych prowadzonych przez szkołę. Uprzedzony o odpowiedzialnoś
świadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą

                           ………..………………………………….
       (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

……………………………………………………………………. 
ącej kartę zapisu – wypełnia szkoła) 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży 

Informacje potrzebne do rekrutacji dla dzieci spoza obwodu  
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży  

……………………………………………………………………….. 
Data urodzenia …………………………………………………………………………………. 

Dokumenty potwierdzające 
spełnianie kryterium 

rzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych 
dziecka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży, w tym 
umieszczenie wizerunku i danych podstawowych na stronie internetowej szkoły (zgodnie z ustawą o ochronie 

 na uczestniczenie mojego dziecka w sprawdzianach 
. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej (z Art. 233 

 zgodne z prawdą. 

………..………………………………….
(podpis rodziców/opiekunów prawnych)  


