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ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY,, A KU - KU ‘’

KARTA  INFORMACYJNA O DZIECKU
I. DANE DZIECKA 
1. Imię i Nazwisko ........................................................................
2. Data i miejsce urodzenia .........................................................
3. Grupa krwi ...............................................................................
4. Adres zamieszkania .................................................................
5. PESEL .......................................................................................
II. DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW 
MAMA/ OPIEKUN 
1. Imię i nazwisko .......................................................................
2. Miejsce zamieszkania .............................................................
3. Numer telefonu ......................................................................
4. Miejsce pracy .........................................................................
5. Numer telefonu do pracy ......................................................
6. Dokument tożsamości ...........................................................
7. Adres e- mail do korespondencji ..........................................

TATA / OPIEKUN 
1. Imię i nazwisko.......................................................................
2.Miejsce zamieszkania..............................................................
3. Numer telefonu.......................................................................
4. Miejsce pracy..........................................................................
5. Numer telefonu do pracy ......................................................
6. Dokument tożsamości.............................................................
7.Adres e- mail do korespondencji ...........................................

III. INFORMACJE O DZIECKU 
1. Czy Dziecko uczęszczało wcześniej do placówki opiekuńczej? TAK / NIE 
2. Sprawnie chodzi ? TAK / NIE 
3. Sprawnie biega? TAK / NIE 
4. Wymaga pomocy przy : 
    * jedzeniu  TAK / NIE 
    * myciu rączek TAK / NIE
    * założyć kapcie TAK/ NIE 
5. Jedzenie :
    * łyżeczką TAK / NIE 
    * butelką TAK / NIE 
6. Jakie potrawy lubi? ................................................................
.....................................................................................................
7. Jakich potraw nie lubi? .........................................................

8. Czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? TAK / NIE 
9. Czy są sytuacje lub rzeczy których się boi? TAK / NIE 
    Kiedy?.....................................................................................
    Jakie?......................................................................................
10. Czy śpi w dzień ? TAK / NIE 
   Jak długo ?..............................................................................
11. Komunikuje się za pomocą :
* gestów i mimiki 
* używa pojedyńczych wyrazów
* buduje pojedyńcze wyrazy 
12. Usypia :
 * samo 
* w obecności osoby dorosłej 
* przy książce 
* przy wyciszonej muzyce 
* w ciszy 
13. Proszę o podanie przyzwyczajeń , któr ułatwiają zaśnięcie dziecku .......................................................................................
.....................................................................................................
14. Ulubione zajęcie dziecka.....................................................
....................................................................................................



15. Najczęściej bawi się :
 * samo 
* z opiekunem 
* z innymi dziećmi 
16. W domu najchętniej zajmuję się : 
 * zabawkami 
 * rysowaniem 
 * oglądaniem TV 
 * oglądaniem książek 
 * słuchaniem bajek 
 * uczestnictwem w zajęciach domowych 
17. Jest raczej :
 * pogodne                                     * wstydliwe
 * spokojne                                     * małomówny 
 * ruchliwe                                      * gaduła 
 * płaczliwe                                     * odważne 
 * lękliwe 
18. W kontaktach z innymi :
 * narzuca swoją wolę 
 * współdziała 
 * jest uległe 
 * obojętne 


19. Czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami? TAK/ NIE 
20. Czy ma w domu zwierzęta ? TAK / NIE 
    Jakie ?....................................................................................
21. Inne informacje , które chcieliby Panstwo przekazać ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. DANE NA TEMAT ZDROWIA DZIECKA 
1. Alergie i uczulenia ..........................................................................................................................................................................................................
2. Czy dziecko przechodziło choroby zakaźne? TAK / NIE 
Jakie ?.........................................................................................
3. Czy dziecko podatne jest na przeziębienia? TAK / NIE 
4. Czy często choruje? TAK / NIE 
5. Czy jest pod opieką specjalisty ? TAK / NE 
Jakiego ?....................................................................................
6. Zalecenia lekarzy .....................................................................................................
7. Zalecenia dotyczące diety ..........................................................................................................................................................................................................



V. DEKLARACJA RODZICA / OPIEKUNA
1. Dziecko będzie przebywało w Żłobku Niepublicznym A Ku- Ku w dniach .................................................
W godzinach od .................. do ........................

2. Zostałem poinformowany ,że podczas pobytu dziecka w Żłobku opiekunki nie są upoważnione do podawania żadnych leków dziecku . 

3. Wyrażam zgodę na dokonywanie czynności przy moim dziecku oraz wyrażanie czułości poprzez przytulanie , głaskanie , tulenie do snu . 

4. Oświadczam , że podane w Karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.


                                            ............................................................
                                                                    Data , czytelny podpis Rodzica / Opiekuna prawnego 





Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osoowych na potrzeby Żłobka Niepublicznego A KU - KU , w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U z 1997 r. nr 133 poz .883)
                                       




