
 

    
Karta  Informacyjna dziecka 

uczęszczającego  do   
Niepublicznego Żłobka 

„Kraina Malucha” w Gdańsku 
         
                                              ……………………………………………………………….. 
                                                                  Imię i nazwisko dziecka 

Data:………………………………………. 

!"#$%&'()*+$+,-.*(/0+

1. Jaki jest ogólny stan zdrowia dziecka? 

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

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

2. Czy dziecko ma jakieś alergie ?( w szczególności pokarmowe) 

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

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

………………………………………………………………………………………………………….……..….…………………………. 
(w sytuacji występowania reakcji anafilaktycznych na alergeny wziewne, ukąszenia lub inne prosimy o 
dostarczenie od lekarza specjalisty szczegółowej instrukcji postępowania z dzieckiem) 

3. Czy w sytuacji odmowy przyjęcia przez dziecko posiłku należy je namawiać do zjedzenia go? 

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

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

4. Przebyte choroby zakaźne: 

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

5. Czy dziecko przyjmuje jakieś stałe leki?  

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

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

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

6. Czy dziecko śpi w ciągu dnia? /proszę podać godziny/ 

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

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

7. Orientacyjne godziny pobytu dziecka w przedszkolu- od……..………..do……………. 

8. Czy dziecko łatwo rozstaje się z bliskimi? (czy było już w takiej sytuacji?) 

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

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

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

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

9. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne ? ( w jaki sposób?)  

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

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

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

10. Czy dziecko bywa agresywne w kontaktach z innymi dziećmi np. w czasie konfliktów  
rówieśniczych? (gryzie, kopie, bije itp.) 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 
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11. Dodatkowe informacje o dziecku 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                        Gdańsk, dnia …………………………………………………………………………… 

                                                                         (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 
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                                          UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 
Ja legitymujący się dowodem osobistym o serii ..........................................................

i numerze upoważniam do przyprowadzania i odbierania mojego dziecka ....................

z przedszkola osoby wymienione poniżej: 

 

Prosimy o poinformowanie osób wymienionych powyżej o konieczności posiadania przy 
sobie dowodu osobistego w chwili odbierania dziecka ze żłobka. Nauczyciel ma prawo 
odmówić wydania dziecka z placówki w przypadku, gdy nie będzie mógł zweryfikować 
tożsamości osoby odbierającej.  

        
                                                                               Gdańsk, dnia         ............................................................................. 
                                 (Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych) 

      Zostałam/łem zapoznany z regulaminem przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłoobka                                 
i zobowiązuję się do przestrzegania zapisów w nim zawartych. 

                                           

                                                                                Gdańsk, dnia    ............................................................................. 
                                 (Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych) 

Imię i nazwisko Adres 
zamieszkania

Seria i nr dowodu 
osobistego

Telefon 
kontaktowy
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Oświadczamy, że bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu 
odebrania go  ze złobka przez osobę wskazaną powyżej.
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Wyrażam zgodę na sprawdzenia czystości ciała oraz stanu zdrowia dziecka (w tym przegląd 
czystości głowy w celu wyeliminowania zarażeń wszawicą)  w przedszkolu. 

                                                                                       Gdańsk, dnia………........................................................................... 

                      (Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych) 

Zostałam/em poinformowana/y, że podczas pobytu dziecka w żłobku nie mogą być podawane 
żadne leki, nawet te wydawane bez recepty. Zobowiązuję się przyprowadzać do przedszkola tylko 
zdrowe dziecko. 

                                                                                       Gdańsk, dnia………........................................................................... 

                                                                                                                                  (Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych 

Deklaruję informować na bieżąco dyrektora  żłobka oraz nauczycielki w przypadku zmiany mojego 
miejsca zamieszkania,  numeru telefonu kontaktowego oraz wszelkich danych swoich oraz 
dziecka. 

       

                                                                                       Gdańsk, dnia………........................................................................... 

                                                                                                                                  (Podpisy Rodziców/ Opiekunów prawnych) 
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