
DANE DZIECKA
Imię / Imiona 

Nazwisko

Data urodzenia (d.m.rrrr)  

Pesel dziecka

Adres zamieszkania 

Ulica, nr domu / nr mieszk.

Kod pocztowy 

Miejscowość

INFORMACJE DODATKOWE
Dziecko którego rodzeństwo uczęszcza do EPN

Orzeczenie o niepełnosprawności 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu

Proszę wymienić wszystko, co jest istotne dla dobrego samopoczucia dziecka i opieki nad nim.

Uzdolnienia lub, zainteresowania

DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA
Adres zamieszkania: ulica, nr domu / mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Miejsce pracy

DANE OJCA / PRAWNEGO OPIEKUNA
Adres zamieszkania: ulica, nr domu / mieszkania 

Kod pocztowy Miejscowość

Imię i Nazwisko

Telefon kontaktowy

E-mail

Miejsce pracy

Stosowanie diety

Alergie

Powyższe dane osobowe dotyczące dziecka i jego rodziców (opiekunów prawnych) są zebrane w celu zapisania dziecka do przedszkola i szybkiego kontaktu 
z rodzicami w nagłych okolicznościach oraz poznania wymagań i potrzeb dziecka. Dane osobowe są zbierane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych ososbowych (tj. Dz. U.2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm) są udostępniane tylko nauczycielom przedszkola, którzy zobowiązani 
są do zachowania ich w tajemnicy. Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje prawo do wglądu do zbieranych danych oraz do uzupełniania i uaktualniania w razie 
stwierdzenia, że dane te są niekompletne lub nieaktualne.
Gwarancją przyjęcia dziecka do przedszkola jest uiszczenie opłaty wpisowej oraz podpisanie umowy. Niniejsza karta zgłoszenia nie jest umową.

Nr rachunku bankowego: 44 1090 1522 0000 0001 1960 3759.
W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata wpisowa za przedszkole + imię i nazwisko dziecka.

Oświadczam, iż dane w niniejszej Karcie Zapisu Dziecka są zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuje się do Informowania Dyrektora Przedszkola o każdorazowej 
zmianie powyższych danych pod rygorem odpowiedzialności za wszelkie zaniechania tego obowiązku. 
Oświadczam iż, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka, i osób upoważnionych do odbioru dziecka, a także ich 
wykorzystywanie w celach związanych z przyjęciem i pobytem dziecka w Ekologicznym Przedszkolu Niepublicznym.

Wrocław, dnia

Podpis matki / opiekuna Podpis ojca / opiekuna

Rozpoczęcie pobytu dziecka w przedszkolu (d.m.rrrr)

KARTA ZAPISU DZIECKA
do Niepublicznego Przedszkola Ekologicznego 
przy ul. Miłoszyckiej 25 we Wrocławiu
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