
KARTA ZAPISU DZIECKA DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EKOLOGICZNEGO PRZY UL. MIŁOSZYCKIEJ 25 

WE WROCŁAWIU NA ROK 2020/2021

DANE DZIECKA

Imię / Imiona

Imię i Nazwisko

Nazwisko

Data urodzenia 

adres

ul, nr domu/ mieszk.

kod pocztowy

miejscowość

1. etap - zgoszenie

e-mail

OŚWIADCZENIE OPIEKUNÓW O ZATRUDNIENIU

Matka / opiekun prawny

oświadczam żę pracuję w

DANE OJCA/ PRAWNEGO OPIEKUNA

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania 

telefon kontaktowy

Adres zamieszkania 

telefon kontaktowy

e-mail

pesel dziecka

DANE MATKI / PRAWNEGO OPIEKUNA

Ojciec / opiekun prawny

oświadczam żę pracuję w

potwierdzenie /data wpływunr zgłoszenia



l.p pkt tak / nie

1.

2.

3.

5.

l.p pkt tak / nie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

kopia aktu urodzenia 

zamieszkanie we Wrocławiu oświadczenie

zamieskanie lub miejsce pracy 

rodzica w obwodzie przedszkola 
oświadczenie

2. etap - postepowanie rekrutacyjne

oceniane kryterium dokumenty potwierdzające

kwalifikacja
tak/ nie

Pozostawnie ojca dziecka/ opiekuna 

prawnego w zatrudnieniu lub 

prowadzeniu działalności 

gospodarczej

oświadczenie

data zgłoszenia numer kolejny zgłoszenia …......

Niepełnosprawność jednego lub 

obojga  rodziców kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), 

(art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), 

(art. 150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)

dziecko którego rodzeństwo 

uczęszcze do EPN
dokumentacja EPN

Pozostawnie Matki dziecka/ 

opiekuna prawnego w zatrudnieniu
oświadczenie

Niepełnosprawność rodzeństwa 

kandydata

oceniane kryterium- dodatkowe dokumenty potwierdzające

suma pkt

3. etap - kwalifikacja

Niepełnosprawność kandydata

wiek uczestnika 3 - 4 lata



uzdolnienia lub zainteresowania

Inne ważne informacje 

(posiadane orzeczenia, 

ograniczenia praw rodzicielskich 

itp.)

4. etap przekazanie istotnych danych o dziecku

stosowanie diety

choroby przewlekłe

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie

dziecka w przedszkolu



1.

2.

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Oświadczenie rodzica o prowadzeniu działalności gospodarczej  nr 8

Upoważnienie do odbiortu dziecka, załącznik nr 9

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO załącznik nr 10

5. załączniki

Oświadczenie rodzica/rodziców o zgłoszeniu do Ekologicznego Przedszkola Niepublicznego

dziecka posiadającego rodzeństwo w tym przedszkolu. Oświadczenie rodzica/rodziców o zgłoszeniu

je dnocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci. załącznik nr 1.

6. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z

przyjęciem i pobytem w przedszkolu naszego dziecka, danych osobowych naszych i dziecka

oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Fundację „Strachota" zgodnie z ustawą

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

wrocław, dnia

podpis matki/opiekuna podpis ojca/opiekuna

Oświadczenie rodzica o zamieszkaniu. Załącznik nr 2

Oświadczenie rodzica o miejscu pracy Załącznik nr 3

kopia aktu urodzenia dziecka załącznik nr 4

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności 

lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), (art. 

150 ust. 2 pkt 1b ustawy Prawo oświatowe)  załącznik nr 5

Do karty zgłoszenia dołaczono załączniki nr …................

Oświadczenie o pobycie dziecka w przedszkolu załącznik nr 6




