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KARTA INFORMACYJNA DZIECKA 

I. DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia dziecka…………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Nr PESEL……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

MAMA/OPIEKUNKA 

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

Miejsce zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

Numer telefonu do pracy………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr i seria dowodu osobistego…………………………………………………………………………………………………………… 

Nr PESEL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail do korespondencji……………………………………………………………………………………………………….. 

 

TATA/OPIEKUN 

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

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu do pracy……………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr i seria dowodu osobistego………………………………………………………………………………………………………………. 

Nr PESEL………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres e-mail do korespondencji…………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. DANE O ZDROWIU DZIECKA 
 

1. Alergie (wymienić szczegółowo znane zagrożenia w kategorii: pokarmy, zwierzęta, rośliny i inne): 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Choroby przebyte i stałe, pobyt w szpitalu (czy jest pod opieką specjalisty, jeżeli tak, to jakiego, leki 
przyjmowane na stałe, wady wrodzone) 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

IV. INFORMACJE O DZIECKU 
 

1. Umiejętności dziecka (zakreślić właściwe): 
Raczkuje     tak/nie 
Siada samodzielnie    tak/nie 
Wstaje samodzielnie    tak/nie 
Próbuje chodzić    tak/nie 
Chodzi samodzielnie    tak/nie 
Korzysta z toalety/nocnika   tak/nie 
Używa smoczka    tak/nie 
Potrafi jeść samodzielnie   tak/nie 
 

3. Ulubione zabawki/zabawy dziecka:  
……………………………………………………..  …………………………………………….. 
……………………………………………………..  …………………………………………….. 
………………………………………………………  …………………………………………….. 
 

4. Przyzwyczajenia ułatwiające usypianie dziecka (z czym, w jaki sposób): 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
 

5. Dziecko karmione (wymienić czym, słoiczki, pierś, metoda blw): 
…………………………………………………….  ……………………………………………….. 
…………………………………………………….  ……………………………………………….. 
…………………………………………………….  ……………………………………………….. 
……………………………………………………  ………………………………………………. 
 

6. Jak dziecko zachowuje się w kontakcie z innymi dziećmi (chętnie się bawi, jest wycofany, nie miało 
kontaktu z dziećmi, zdarza się, że jest agresywny-szczypie, gryzie ): 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. Inne ważne informacje 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Oświadczam, że powyższe informacje są rzetelne i prawdziwe oraz ponoszę odpowiedzialność za wszelkie szkody w 
przypadku niezgodności ze stanem rzeczywistym. 

………………………………………………… 
          (data i podpis rodzica/opiekuna) 
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V. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU 
 
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć mojego dziecka z imprez okolicznościowych, gier i zabaw oraz ważnych 
momentów z życia Klubu Malucha u Niani Ani na: 

a) Stronie internetowej Klubu Malucha u Niani Ani 
b) Portalu facebook 

 
 

………………………………………………… 
          (data i podpis rodzica/opiekuna) 

 
      


