Karta informacji o dziecku
Szanowni Państwo,
W naszym żłobku chcemy zapewnić dzieciom maksymalne bezpieczeństwo i warunki jak najbardziej
zbliżone do ich przyzwyczajeń i etapu rozwoju, na którym się znajdują. Dlatego prosimy o uzupełnienie
karty informacji o dziecku. Im więcej szczegółów nam przekażecie, tym lepiej będziemy mogli zadbać o
dobre samopoczucie Waszego dziecka
Dziękujemy
Zespół Żłobka HAKUNA MATATA

I. Dane podstawowe
Imię i nazwisko

Data urodzenia:

Pesel:

Adres zamieszkania:

II. Informacje o stanie zdrowia dziecka
Czy dziecko jest na coś uczulone?*

TAK , na co?

NIE
Jakie choroby zakaźne dziecko
przechodziło?
Czy dziecko posiada opinię lekarską
o stanie zdrowia
Jak dziecko reaguje podczas
wysokiej temperatury: *

Proszę wypisać

Drgawki:

TAK

NIE

Inne objawy:
Czy dziecko miało utraty
przytomności?*

Poradnia pierwszego kontaktu

Czy dziecko jest pod opieką poradni
specjalistycznej?*

Czy dziecko posiada orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności

TAK
NIE
Jak często?..................................................................................
Z jakiego powodu?......................................................................
……………………………………………………………………………………………….
Adres poradni i nr telefonu………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Lekarz pierwszego kontaktu…………………………………………………….
TAK
NIE
Jeśli tak:
1. Jaka to poradnia…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
2. Przyczyny opieki specjalistycznej …………………………………
…………………………………………………………………………………….
TAK
NIE

III. Czynności samoobsługowe
Sprawnie chodzi

TAK

NIE

Sprawnie biega

TAK

NIE

Wymaga pomocy przy jedzeniu

TAK

NIE

Wymaga pomocy podczas mycia rączek oraz buzi

TAK

NIE

Wymaga pomocy podczas ubierania/rozbierania
się:

TAK

NIE

Potrzeby fizjologicznie:

Korzysta z :
- pieluch jednorazowych, (rozmiar………)
- nocnika w ciągu dnia i pieluch podczas snu,
- nocnika
- korzysta z toalety
Czy samodzielnie sygnalizuje potrzeby
fizjologiczne przypadku korzystania z nocnika lub
toalety:
TAK, w jaki
sposób:…………………………………………………..
NIE

IV. Zwyczaje dziecka
Czy są czynności bądź sytuacje, których
dziecko obawia się szczególnie?

TAK
NIE
Jeśli tak, to jakie?..........................................................
…………………………………………………………………………………….

Czy są zabawy, jakie dziecko preferuje?

W jaki sposób najlepiej uspokajać dziecko
gdy płacze?
Komunikuje się za pomocą:

- gestów i mimiki, - używa pojedynczych wyrazów, buduje proste zdania, -mówi zrozumiale

W nowych sytuacjach dziecko jest:

-onieśmielone, - swobodne, - zaniepokojone,
- inne, jakie?.....................................................
……………………………………………………………………….

Sen

Usypia:
- samodzielnie, - w obecności osoby dorosłej
Mniej więcej w jakich porach dziecko śpi:
………………………………………………………………..
Przyzwyczajenia, które ułatwiają dziecku zaśnięcie:
(rytuały, używane maskotki, smoczki itp.)
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Czy i jakie mleko pije dziecko?

Z czego dziecko pije?
Czy spożywa już?

TAK
NIE
Jeśli tak: to jak często, w jakich porach, w jakiej
ilości?...........................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- butelka ze smoczkiem, -kubek niekapek, - kubeczek,
- inne ………………………………………………………………………….
- kaszki, - owoce, - obiadki, - obiady jedno daniowe, obiady dwu daniowe, - inne, jakie?...............................
…………………………………………………………………………………….

Jakimi innymi ważnymi informacjami chcieliby się Państwo z nami podzielić?

Gliwice, dnia……………………………

………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekna

