
 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił
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ZGŁOSZENIE/WNIOSEK* O PRZYJ
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IŁ

Proszę o przyjęcie mojego/moje
Publicznej Szkoły Podstawowej
 
PROSZĘ WYPEŁNI Ć PISMEM DRUKOWANYM
DANE O DZIECKU: 
NAZWISKO 
PIERWSZE IMIĘ 
DRUGIE IMIĘ 
DATA URODZENIA 
MIEJSCE URODZENIA 
PESEL 
ADRES ZAMELDOWANIA 
ADRES ZAMIESZKANIA 
TELEFON KONTAKTOWY / E
RODZICAMI 
 
DANE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH*
IMIĘ I NAZWISKO MATKI  
NAZWA ZAKŁADU PRACY**
ADRES ZAMELDOWANIA 
ADRES ZAMIESZKANIA  
IMIĘ I NAZWISKO OJCA 
NAZWA ZAKŁADU PRACY**
ADRES ZAMELDOWANIA 
ADRES ZAMIESZKANIA 
 
Czy dziecko realizowało jako pięciolatek wychowanie przedszkolne (dotyczy dzieci 6 
Jeśli tak, proszę podać adres placówki ……………………………………………………………………………...
Jeśli nie, proszę o załączenie opinii z Poradni Psychologiczno 
**Czy dziecko będzie korzystało z opieki 
**Jeśli tak to w jakich godzinach …………………………………………………………………………………
Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy maj
pracujących, w przypadku rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowuj
rodzica/prawnego opiekuna pracującego.
**Czy będzie korzystało z oferowanego przez szkoł
 
*Niepotrzebne skreślić, **Dane dodatkowe (dobrowolne)
 
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 inte
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

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ił
ża ul. Wójtowska 5  tel/fax (048) 6163040  

www.pspilza.pl   pspilza@poczta.onet.pl 

ZGŁOSZENIE/WNIOSEK* O PRZYJ ĘCIE DO KLASY ………………
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IŁ
 

cie mojego/mojej syna/córki w roku szkolnym ……………. do klasy ……….. 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży.

Ć PISMEM DRUKOWANYM  

 
 
 
 
 
 

  
 

ONTAKTOWY / E-MAIL Z  

DANE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH* 
  

NAZWA ZAKŁADU PRACY**   
  

 
 

PRACY**  
  

 

ęciolatek wychowanie przedszkolne (dotyczy dzieci 6 – letnich)? TAK/NIE*
 adres placówki ……………………………………………………………………………...
czenie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

dzie korzystało z opieki świetlicowej? TAK/NIE* 
li tak to w jakich godzinach …………………………………………………………………………………

świetlicy mają dzieci, których obydwoje rodziców/prawnych opiekunów jest 
cych, w przypadku rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko 

rodzica/prawnego opiekuna pracującego. 
dzie korzystało z oferowanego przez szkołę wyżywienia TAK/NIE* 

, **Dane dodatkowe (dobrowolne) 

 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 z ustaw
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 

CIE DO KLASY ………………  
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W IŁ ŻY 

syna/córki w roku szkolnym ……………. do klasy ……….. 
ży. 

letnich)? TAK/NIE* 
 adres placówki ……………………………………………………………………………... 

li tak to w jakich godzinach ………………………………………………………………………………… 
je rodziców/prawnych opiekunów jest 

cego dziecko – jednego 

 na przetwarzanie danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz danych osobowych 
dziecka na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Iłży, w tym 

rnetowej 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)    


