
……………………………………………                                                                                   zał.nr 3 
 Imię i nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata 
 
 

…………………………………………… 
 Adres do korespondencji w sprawach  rekrutacji 
 
 

…………………………………………… 

 
Zgłoszenie do Szkoły Podstawowej nr 16 w Grudziądzu 

– spoza rejonu szkoły 
 
 
Dane osobowe kandydata i rodziców  
 

1. Imię/Imiona     
Nazwisko kandydata  

 

2. Data urodzenia 
Miejsce urodzenia kandydata 

 

3. PESEL kandydata 
w przypadku braku PESEL serię i numer paszportu  
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 

4.  
Imię/Imiona  
i nazwiska rodziców kandydata 
 

Matki  

Ojca 
 
 

5. Adres miejsca zamieszkania  
rodziców i kandydata 
 

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica   

Numer domu / 
numer mieszkania 

 

6. Adres poczty elektronicznej i numery telefonów 
rodziców kandydata  

Matki Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

Ojca 

Telefon do 
kontaktu 

 

Adres poczty 
elektronicznej 

 

7. Nazwa  i   adres szkoły rejonowej  

 
 
 
 
……………………………………                …………………………………………… 
                      Data                            podpis rodziców / opiekunów prawnych ucznia  
 
Pouczenie  

1. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych 
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu jest Szkoła Podstawowa Nr 16                              
im. płk. Zbigniewa Makowieckiego w Grudziądzu ul. Kochanowskiego 19.   

Oświadczenia wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane dane zawarta w zgłoszeniu są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do 

wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z  
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), 
zwanego ,,RODO” 
 



                                                                                                                             
zał.nr 4            

 
 
                                         
……………………………..…………….                                        ……………………………… 
   /Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                                   /Imię i nazwisko kandydata/ 
           – rodzica kandydata/ 

………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
         /Adres do korespondencji/ 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam iż: 
 
 

Kryterium Uwagi Należy  

wpisać 

TAK / NIE 

Liczba 
punktów 
/uzupełnia 

komisja 
rekrutacyjna/ 

zamieszkanie kandydata na terenie 

gminy- miasto Grudziądz  -  10 pkt. 

 

adres……………………………….. 

  

rodzeństwo kandydata uczęszcza do  

SP16 w Grudziądzu   -  5 pkt. 

 

klasa………………………………… 

  

niepełnosprawność w rodzinie 

kandydata  -  3 pkt. 

   

ubieganie się o przyjęcie kandydata do szkoły zlokalizowanej 

najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy jednego                

z rodziców - 3 pkt.  

  

 
 
 
 
 
...................................................                                     ..….…………………………………… 
                       /data/                                                                          podpis rodziców / opiekunów prawnych ucznia 
 

 
 


