Załącznik nr 1 do Umowy nr .............. z dnia: ………………..…………

KARTA INFORMACYJNA DZIECKA
1. Imię i nazwisko Dziecka: ……………..…………………………………………..
2. Czy Dziecko uczęszczało wcześniej do placówki opiekuńczej? ………… (1*
3. Czy jest pod stałą, szczególną opieką lekarza lub innego specjalisty? ………… (1*

Krótki opis chorób i niedyspozycji, które wymagają stałej opieki lekarskiej, psychologicznej lub innej:

…………………............................................................................................................
4. Czy ma alergie pokarmowe lub inne? ………… (1*
Proszę wymienić znane alergeny: ........................................................................................

5. Czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? ………… (1*
6. Czy są sytuacje, lub rzeczy które wywołują u Dziecka szczególne lęki? ………… (1*
Proszę wymienić:..........................................................................................................

7. Czy śpi w dzień? ………… (1*
8. Czy potrafi samodzielnie:
• jeść? ………… (1*
• ubierać się? …………; (1*
• myć ręce? …………; (1*
9. Czy potrafi w zrozumiały sposób porozumieć się z otoczeniem? ………… (1*
10. Najczęściej bawi się: (2*
• samo;
• z opiekunem;
• z innymi dziećmi;
11. W domu najchętniej zajmuje się: (2*
• zabawkami;
• rysowaniem;
• oglądaniem TV;
• oglądaniem książek;

• słuchaniem bajek;
• uczestniczeniem w zajęciach
domowych;

• inne szczególnie ulubione ……………………………………………
12. Jest raczej: (2*
• pogodne;
• spokojne;
• ruchliwe;
• płaczliwe;
13. W kontaktach z innymi: (2*
• narzuca swoją wolę;
• współdziała;

• lękliwe;
• odważne;
• zamknięte w sobie;
• jest uległe;
• obojętne;

14. Inne istotne informacje: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………………………...….
Podpis: …………………………………………
Karta Informacyjna Dziecka
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Objaśnienia:
(1*
- Proszę wpisać: TAK lub NIE
(2*
- Proszę podkreślić właściwe lub skreślić niewłaściwe odpowiedzi
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Załącznik nr 2 do Umowy nr .............. z dnia: ………………..…………

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA:
Imiona i nazwisko:

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

Data i miejsce urodzenia: .........................................................................................................
NR PESEL:
Adres zameldowania:

………..……………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:

……………….………………………………………………………………
(wypełnić, jeżeli jest inny niż adres zameldowania)

DANE KONTAKTOWE RODZICÓW:
Imię i nazwisko Matki/Opiekuna: ..............................................................................................
Tel. komórkowy: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
NR Dow. Os.:
E-mail. .......................................................................................................................................
Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna: ..............................................................................................
Tel. komórkowy: ..........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ............................................................................................................................
NR Dow. Os.:
E-mail. .......................................................................................................................................

OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że informacje są zgodne ze stanem faktycznym oraz zobowiązuję się do
informowania Przedszkola o wszelkich zmianach podanych w „KARCIE ZGŁOSZENIA
DZIECKA” oraz „KARCIE INFORMACYJNEJ DZIECKA”

Podpis rodzica:……………………………………. …….………………………………………
(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica lub opiekuna)
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