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Czaplinek, dnia ………………………………                                               pieczęć żłobka 

 

KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU 

(Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka) 

Prosimy o wypełnienie karty. Podane informacje są wymagane Ustawą o opiece nad dziećmi 

do lat 3 i zostaną wykorzystane wyłącznie do procesu rekrutacji oraz właściwego planowania 

i organizacji pracy z Państwa Dzieckiem. 

 

I DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA:  

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

Data (dz-m-r) i miejsce urodzenia ……………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

II DANE RODZICÓW: 

a) DANE MATKI: 

Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………… 

Adres e – mail ………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy …………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu służbowego …………………………………………………………………… 

Miejsce pobierania nauki w szkole (jeśli matka pobiera naukę w systemie dziennym) 

…………………………………………………………………………………………………... 

a) DANE OJCA: 
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Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………… 

Adres e – mail ………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy …………………………………………………………………………………... 

Numer telefonu służbowego …………………………………………………………………… 

Miejsce pobierania nauki w szkole (jeśli ojciec pobiera naukę w systemie dziennym) 

…………………………………………………………………………………………………... 

III SZCEGÓŁOWE INFORMACJE O DZIECKU 

1.  Informacje o okresie prenatalnym i okołoporodowym: 

a) przebieg ciąży
1
: prawidłowy/zakłócony z powodu: konieczności leżenia, choroby, 

infekcji, konieczności przyjmowania leków, przyjmowania używek, przewlekłego 

stresu, zagrożenia porodem przedwczesnym, konfliktu serologicznego, krwawienia, 

inne powody:……………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................... 

b) rodzaj porodu: naturalny/cesarskie cięcie z powodu 

…………………………………………………………………………………………... 

c) dziecko urodziło się w ………….. tygodniu ciąży 

d) punktacja wg skali Apgar (jeśli mniej niż 10 punktów, proszę podać przyczynę)……... 

…………………………………………………………………………………………... 

e) dziecko po porodzie: zostało wypisane do domu/przebywało dłużej w szpitalu  

z powodu………………………………………………………………………………... 

2. Informacje o stanie zdrowia dziecka: 

a) dziecko jest nosicielem wirusa żółtaczki: NIE/TAK, typu …………………………….. 

b) dziecko jest nosicielem wirusa HIV: NIE/TAK 

c) dziecko jest nosicielem wirusa innej choroby zakaźnej: NIE/TAK (jakiej) 

…………………………………………………………………………………............... 

d) dziecko choruje przewlekle: NIE/TAK (rodzaj schorzenia)……………………………. 

                                                           
1
  Właściwe podkreślić/zakreślić kółkiem 
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e) dziecko jest alergikiem: NIE/TAK (rodzaj alergii)……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

f) dziecko miało poważne urazy: NIE/TAK (rodzaj)……………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

g) dziecko było hospitalizowane: NIE/TAK (powód) ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

h) dziecko ma wady wrodzone, obciążenie dziedziczne: NIE/TAK (rodzaj)……………... 

…………………………………………………………………………………………... 

i) dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności: NIE/TAK (rodzaj) 

…………………………………………………………………………………………... 

j) dziecko jest pod opieką specjalisty, np. lekarza, psychologa, fizjoterapeuty, logopedy, 

specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: NIE/TAK (rodzaj specjalisty, 

powód opieki)…………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………….. 

k) dziecko reaguje drgawkami na wysoką temperaturę: NIE/TAK  

l) rodzaj leku przeciwgorączkowego, który dziecko może otrzymać w żłobku  

w przypadku bardzo wysokiej temperatury lub drgawek: 

………………………………………………………………………………………….. 

m) dziecko jest szczepione zgodnie z harmonogramem szczepień: TAK / NIE (powód)…. 

…………………………………………………………………………………………... 

n) dziecko przyjmuje na stałe leki: NIE/TAK, nazwa leku………………………………... 

…………………………………………………………………………………………... 

działanie ………………………………………………………………………………... 

3. Informacje o rozwoju dziecka i czynnikach wpływających na jego rozwój: 

a) dziecko samodzielnie chodzi: TAK/NIE 

b) dziecko chodzi przy przedmiotach (ściany, meble): TAK/NIE 

c) dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne: TAK/NIE 

d) dziecko samodzielnie się załatwia: TAK/NIE 

e) dziecko załatwia się na nocnik: TAK/NIE 

f) dziecko załatwia się do toalety z nakładką na muszlę: TAK/NIE 

g) dziecko samodzielnie je: TAK/NIE 

h) dziecko samodzielnie posługuje się sztućcami (łyżka, widelec): TAK/NIE 

i) dziecko jest karmione łyżeczką: TAK/NIE 
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j) dziecko samodzielnie pije ze szklanki, kubka: TAK/NIE 

k) dziecko samodzielnie pije z kubka niekapka: TAK/NIE 

l) dziecko komunikuje się za pomocą słów, prostych zdań: TAK/NIE 

m) dziecko ma rodzeństwo NIE/TAK w wieku……………………………………........... 

rodzeństwo rozwija się w normie/rozwój rodzeństwa jest zaburzony 

n) dziecko w nowych sytuacjach jest: spokojne/onieśmielone/zaniepokojone 

o) jest coś, co niepokoi Państwa w rozwoju dziecka: NIE/TAK, jest to ………………….. 

………………………………………………………………………………………...... 

4. Informacje dotyczące żywienia dziecka: 

a) dziecko spożywa wyłącznie mleko: NIE/TAK, rodzaj…………………………………. 

b) dziecko jest na diecie: NIE/TAK, rodzaj diety…………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………... 

c) zmiany w żywieniu w czasie pobytu dziecka w żłobku (w załączeniu zaświadczenie 

lekarskie) 

DATA WYDANIA 

ZAŚWIADCZENIA 

RODZAJ DIETY SKŁADNIKI 

WYELIMINOWANE  

Z DIETY 

PODSTAWA 

WPROWADZENIA 

DIETY 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

5. Inne spostrzeżenia o dziecku, którymi chcielibyście Państwo podzielić się z nami: 

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................... 
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Oświadczamy, że podane przez nas informacje są zgodne z prawdą 

 

…………………………………….                 …………………………………………………. 

              miejscowość, data                                                  podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

 

DEKLARACJE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

1. Deklaruję informować na bieżąco dyrektora Żłobka Bajkowo o zmianie istotnych danych 

takich jak: adres zamieszkania, miejsce pracy, numer telefonu oraz innych. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

2. Zostałam/-em poinformowana, że podczas pobytu dziecka w Żłobku Bajkowo bez zlecenia 

lekarza nie mogą być podane żadne leki poza wymienionymi w punkcie III/2/l Karty 

informacyjnej o dziecku. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

3. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka wyrażam zgodę na udzielenie 

mu pierwszej pomocy. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

4. W przypadku zagrożenia życia mojego dziecka wyrażam zgodę na wezwanie pogotowia  

i przewiezienie mojego dziecka do szpitala bez mojej obecności. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

5. Oświadczam, że zapoznałam/-łem się ze Statutem oraz Regulaminem Organizacyjnym 

Żłobka Bajkowo i zobowiązuję się do ich przestrzegania 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 



6 
 

6. 
2
 Oświadczam, że moje dziecko będzie szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień 

obowiązującym na terenie Polski 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

7. 
3
 Oświadczam, że jestem świadoma/-y zagrożeń związanych z brakiem szczepień u dzieci. 

Nie będę rościł/-a wobec Żłobka Bajkowo praw do odszkodowania z powodu powikłań 

wynikających z zachorowania na chorobę zakaźną. 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

8. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na fotografowanie i filmowanie mojego dziecka oraz 

umieszczanie jego wizerunku na stronie internetowej Żłobka: bajkowo.24.eu oraz na stronie 

Żłobka na facebook.com 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych 

mojego dziecka (łącznie z orzeczeniem dotyczącym jego stanu zdrowia) w procesie rekrutacji 

oraz w celu realizacji zadań statutowych Żłobka Bajkowo, zgodnie z Rozporządzeniem  

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (RODO). 

………………………………………………………………………………………………….. 

data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 

 

 

                                                           
2
 Wypełniają rodzice, których dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. 

3
 Wypełniają rodzice, których dzieci nie są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień. 


