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KARTA INFORMACYJNA O DZIECKU 
 
 

Imię i nazwisko _______________________________ data urodzenia ________________ 

Czy dziecko uczęszczało już do żłobka: TAK / NIE * 

 

Dziecko urodzone w porodzie – zakreślić właściwe: przedwczesnym / o czasie / po terminie * 

Uzyskało liczbę punktów wg Apgar ____________ 

 
W celu odnotowania szczepień ochronnych należy przedłożyć książeczkę zdrowia dziecka 
do wglądu. 
 

Odżywianie ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Alergie, ograniczenia pokarmowe _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Przebyte choroby zakaźne i inne ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Pobyty w szpitalu  – z powodu ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Przyzwyczajenia i nawyki dziecka _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ulubione zabawki ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Sposób zasypiania ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Umiejętności dziecka niepotrzebne 
skreślić 

raczkuje TAK / NIE 
siada samodzielnie TAK / NIE 

wstaje TAK / NIE 

chodzi TAK / NIE 

korzysta z nocnika/toalety TAK / NIE 

używa smoczka TAK / NIE 

próbuje jeść samodzielnie TAK / NIE 

pije z kubka TAK / NIE 

Rozwój mowy na etapie niepotrzebne 
skreślić 

gaworzenie TAK / NIE 
pojedyncze słowa TAK / NIE 

budowa prostych zdań TAK / NIE 

 

 

Informacja o RODO: dane osobowe zawarte w karcie informacyjnej przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w związku z art. 3a ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
Administratorem danych jest Zespół Żłobków w Raciborzu. Dane osobowe przetwarzane są do celów związanych 
z zapewnieniem dziecku prawidłowej opieki. Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo dostępu do moich danych 
oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie odbywa się na tej podstawie prawnej, prawo wniesienia 
skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do realizacji obowiązków 
ustawowych i statutowych ciążących na Administratorze. Zostałem(am) poinformowany(a), iż pełna treść klauzuli 
informacyjnej jest dostępna na terenie Żłobków wchodzących w skład Zespołu. 
 
 

 
Racibórz, dnia ________________                   _____________________________ 

          (podpis rodzica/opiekuna) 
 


