
 

 

Karta zgłoszenia dziecka do Klubu malucha „Złota Kaczka” 

przy ul. Ogniskowej 16 

 zapis 

 aktualizacja danych 

 

I. DZIECKO  

1. Imię i nazwisko ...........................................................................................................................  

2. Data urodzenia ............................................................................................................................ 

3. PESEL .........................................................................................................................................  

4. Adres zamieszkania .....................................................................................................................  

5. Rodzeństwo (imię. wiek)............................................................................................................... 

 

II. RODZICE/OPIEKUNOWIE  

Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów – zgodnie z art. 3a  Ustawy o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3 z dnia  4 lutego 2011 wraz z późniejszymi zmianami. 

Mama /opiekun prawny 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

2. PESEL ......................................................................................................................................... 

3. Dowód osobisty........................................................................................................................... 

4. Data urodzenia ............................................................................................................................ 

5. Miejsce zamieszkania i telefon, e-mail ....................................................................................... 

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

6. Miejsce pracy i telefon................................................................................................................. 

 

Tata /opiekun prawny 

1. Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

2. PESEL ......................................................................................................................................... 

3. Dowód osobisty........................................................................................................................... 

4. Data urodzenia ............................................................................................................................ 

5. Miejsce zamieszkania i telefon, e-mail ....................................................................................... 

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

6. Miejsce pracy i telefon................................................................................................................. 



 
 
III. POBYT DZIECKA W KLUBIE MALUCHA  

1. Prosimy o określenie:  

a) okres, w którym Państwo oczekują, że dziecko zostanie przyjęte do żłobka 

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

b) Czas pobytu w Klubie malucha: 

 Karnet adaptacyjny na pierwszy miesiąc 7:00-12:00 i dalej – cały dzień 7:00-17:00 

 Karnet adaptacyjny na pierwszy miesiąc 7:00-14:00 i dalej – cały dzień 7:00-17:00 

 Cały dzień 7:00-17:00 

 

2. Wyżywienie (menu bez diety specjalnej/z dietą specjalną)* 

 śniadanie, 

 II śniadanie, 

 dwudaniowy obiad, 

 podwieczorek.  

*wg deklaracji rodzica/opiekuna prawnego  

 

IV. INFORMACJE O DZIECKU 

 
1. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do jakiejś placówki? 

 Tak, jakiej……………………………………, jak długo………………………. 

 Nie 

2. Czy dziecko jest na coś uczulone? 

 Tak, na co…………………………………………………………….…………… 

 Nie 

3. Czy dziecko chorowało/ choruje na coś? 

 Tak, na co………………………………………………………………………… 

 Nie 

4. Czy dziecko przebyło jakieś urazy? 

 Tak, jakie………………………………………………………………………….…… 

 Nie 

5. Czy dziecko przyjmuje jakieś leki? 

 Tak, jakie……………………………………………………..…………………… 

 Nie 



 
6. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? 

 Tak, jakiej ………………………………………………….……………………… 

 Nie 

7. Czy dziecko jest karmione piersią? 

 Tak 

 Nie 

8. Czy dziecko przyjmuje pokarmy w postaci stałej czy płynnej? 

 Stałe 

 Płynne 

9. Czy dziecko je samodzielnie? 

 Tak 

 Nie 

10. Czy dziecko korzysta z pieluch? 

 Tak  

 Nie 

11. Dziecko korzysta z toalety czy nocnika? 

 Toaleta 

 Nocnik 

12. Czy dziecko sygnalizuje potrzebę skorzystania z toalety? 

 Tak, woła, sygnalizuje 

 Nie, trzeba je dopytywać 

13. Czy dziecko używa smoczka? 

 Tak 

 Nie 

14. Jak dziecko zasypia? 

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

15. Czy dziecko ma jakąś rzecz z którą ciężko mu się rozstać (np. pielucha)? 

 Tak, co to jest………………………………………………………………..…… 

 Nie 

16. Czy dziecko szczególnie czegoś się boi? 

 Tak,czego………………………………………………………………………… 

 Nie 



 
17. Czy u dziecka występują zachowania agresywne? 

 Tak, jakie 

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

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

 Nie 

18. Jak dziecko reaguje w stresujących sytuacjach? 

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

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

19. Jak dziecko reaguje gdy się zdenerwuje? 

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

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

20. Jak je uspokoić? 

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

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

21. Jakie mają Państwa oczekiwania wobec opiekunek i placówki? 

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

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

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

 

 

 

Dnia….......……………                                          ……….............................................................……… 

        Podpis matki /opiekunki prawnej 

                                                                                                  
 
 

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

        Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 

 


