
 

Bajkowy żłobek 
Aleje Jana Pawła II 66 
37-450 Stalowa Wola 

 
KARTA INFORMACYJNA 

 

I. Dane dziecka 

Imię i nazwisko:  

Data urodzenia:  

PESEL :  

Adres zamieszkania:  

 

II. Dane Rodziców/Opiekunów prawnych 

Imię i nazwisko MATKI:  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej:  

Kontaktowy numer telefonu:  

Miejsce pracy lub miejsce 
pobierania nauki w szkole lub 
w szkole wyższej: 

 

 

Imię i nazwisko OJCA:  

Adres zamieszkania  

Adres poczty elektronicznej:  

Kontaktowy numer telefonu:  

Miejsce pracy lub miejsce 
pobierania nauki w szkole lub 
w szkole wyższej: 

 

 

III. Rodzeństwo dziecka 

Czy dziecko ma rodzeństwo?  TAK NIE 
Liczba: Wiek dzieci: 
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IV. Zdrowie dziecka 

Czy dziecko legitymuje się 
orzeczeniem o 
niepełnosprawności? 

TAK NIE 

Jeżeli tak, to jakim: 

Czy dziecko urodziło się zdrowe? TAK NIE 

Czy dziecko często choruje? 
Czy jest podatne na przeziębienia? 
 

TAK NIE 

Stałe choroby dziecka (jakie):  

Przebyte przez dziecko choroby 
zakaźnie: 

 

Czy dziecko jest szczepione na 
choroby zakaźne, według 
kalendarza szczepień? 

TAK NIE 

Jak dziecko reaguje w razie 
wysokiej temperatury? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
W razie zagrożenia zdrowia lub życia 
dziecka wyrażam zgodę na podjęcie działań 
medycznych, w tym przewiezienie do 
szpitala i bezzwłoczne powiadomienie 
rodzica. 
Data i podpis: 
 
 
V. Żywienie dziecka 

Czy dziecko pije mleko matki?  TAK NIE 

Czy dziecko pije mleko zastępcze? TAK NIE 

Czy dziecko posiada alergię 
(jaką?)  

-Mleko krowie: 
-Mięso: 
-Owoce: 
-Warzywa: 
-Inne: 
 
 

Czy dziecko chętnie spożywa 
posiłki?  

TAK NIE ZALEŻNIE OD 
DANIA 
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VI. Samodzielność dziecka 

Czy dziecko samodzielnie chodzi? TAK NIE 

Czy dziecko sprawnie biega? 
 

TAK NIE 

Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? TAK NIE 

Czy dziecko wymaga pomocy przy jedzeniu? TAK NIE 

W jakich godzinach dziecko zasypia?  

W jaki sposób dziecko zasypia, jakie są jego 
przyzwyczajenia? 

 

 

VII. Zabawa i zainteresowania 

Czy dziecko ma stały kontakt z rówieśnikami poza 
żłobkiem? 

TAK NIE 

Czy dziecko lubi uczestniczyć w zabawach 
grupowych? 

TAK NIE 

Jakimi zabawkami dziecko lubi się bawić?  

Jakie dziecko przejawia zainteresowania?  

Sytuacje, których dziecko nie lubi, boi się:   

 

VIII. Oczekiwania rodziców względem żłobka i sprawowanej opieki 
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IX. Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………….. 

/czytelny podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych/ 

 

 

 

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz filmów zawierających wizerunek mojego 

dziecka......................................................(imię i nazwisko dziecka) zarejestrowanych podczas zajęć 

i uroczystości żłobkowych oraz na umieszczenie prac wykonanych przez nie podczas uczestnictwa 

w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na profilu, który znajduje się w serwisach społecznościowych 

FACEBOOK, INSTAGRAM Żłobka Bajkowy Żłobek w  Stalowej Woli oraz stronie internetowej 

www.bajkowyzlobek.com  

 

……………………………………………………………….. 

/czytelny podpis rodzica/ów lub opiekuna/ów prawnych/ 

 

 

http://www.bajkowyzlobek.com/

