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KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU 

  ……………………………………………………………………. 

    Imię i nazwisko dziecka 

      

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

      Data urodzenia 

 

1. Z kim dziecko dotychczas spędzało czas w ciągu dnia: (rodzina, babcia, 

opiekunka)                                         

…………………………………………………………………………………………. 

2. Czy dziecko ma rodzeństwo? (Proszę podać liczbę, wiek) 

.…………………………………………………………………………………………. 

3. Czy dziecko samo siada, raczkuje, wstaje, próbuje chodzić (wypełniamy, gdy 

dziecko jest 

niemowlęciem?…………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy dziecko rozumie, co się do niego mówi?...............Wymawia pojedyncze 

słowa ….....  Próbuje mówić zdaniami?.............. 

5. Czy dziecko jest pogodne i radosne? Czy raczej smutne i często płacze? Czy 

jest poważne i spokojne lub zbyt głośne, ruchliwe, 

hałaśliwe?…………………………….. 

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

6. Czy w życiu dziecka wydarzyły się jakieś przeżycia, mające wpływ na jego 

zachowanie? (np. dłuższy pobyt poza domem, szpital, wczasy itp.) …………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

7. Czy dziecko chorowało poważnie w ciągu ostatnich trzech miesięcy? Jeżeli tak 

to proszę podać, na co? 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

8. Czy dziecku dokuczają jakieś dolegliwości np. niespokojny sen, brak apetytu, 

wymioty, wolne stolce, katar …………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 
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9. Czy u dziecka występują trudności w zasypianiu i 

jedzeniu?........................................ 

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

10. Czy dziecko leżakuje/śpi w ciągu dnia? Jak długo? 

…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………...

Proszę podać, w jakich godzinach ……………………………………………………… 

11. W jakich godzinach jada posiłki? Śniadanie?………………., Obiad? 

………………. Podwieczorek? ………………… 

12. Czy dziecko próbuje samo jeść? 

……………………………………………………….. 

13. Czy dziecko samo próbuje się rozbierać? 

……………………………………………… 

14. Czy dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? 

……………………………………… 

15. Czy dziecko ma jakieś przyzwyczajenia/ ( ssanie palca, ssanie smoczka, 

kołysanie, przyzwyczajenie do noszenia na 

rękach?)……………………………………………… 

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

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

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

16. Czy występują u dziecka uczulenia?( np. nietolerancja mleka, pomidora, 

marchewki, jajka 

itp.)………………………………………………………………………………... 

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

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

17. Jakie mleko obecnie podajemy dziecku? 

……………………………………………… 

18. Jakie produkty żywieniowe obecnie ma dziecko wprowadzone? 

…………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………... 
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19. Uwagi rodziców o dziecku, które chcemy przekazać opiekunce? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

                                                                                         

 

Zielona Góra, dnia …………………                                 …………………………………… 

                                                                                                (Podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Oświadczam/y, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, 

dostępnej na stronie internetowej www.zlobekwisienka.zgora.pl 

 

        …………………………………… 

                                                                                                (Podpis rodzica/prawnego opiekuna) 


