
 

             

Karta Zgłoszenia 

do  Gminnego Klubu Dziecięcego „MIŚ” w Czchowie 

 

1. DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA: 

Imiona i nazwisko……………………………………………………………………........ 

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………....... 

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

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

2. DANE KONTAKTOWE RODZICÓW 

Imię i nazwisko Matki /Opiekuna……………………………………………………. 

Tel. Komórkowy ………………………………………………………………………... 

Tel. Służbowy …………………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko Ojca/Opiekuna: ……………………………………………………... 

Tel. Komórkowy: ……………………………………………………………………….. 

Tel. Służbowy: ………………………………………………………………………….. 

3. Informacje dodatkowe  do rekrutacji: 

☐ dziecko niepełnosprawne, 

☐ dziecko pochodzące z rodziny wielodzietnej, 

☐ dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Czchów, 

☐ dziecko obojga rodziców pracujących lub uczących się, 

☐ dziecko matki lub ojca samotnie wychowujących dzieci, 

☐ dziecko rodziców zamierzających podjąć pracę najpóźniej w terminie  nie 

późniejszym niż do końca obecnego roku kalendarzowego, o ile zadeklarują ten 

termin. 

4. INFORMACJE O DZIECKU 

1) imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….…. 

2) wiek  dziecka ……………………………………………………………………... 

3) czy Dziecko uczęszczało wcześniej do placówki opiekuńczej? TAK/NIE 

4) czy jest pod opieką specjalisty? TAK/NIE 

jakiego………………………………………………………………………... 

5) czy jest uczulone? ……………………………………………………….TAK/NIE 

na co? 

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

6) czy sygnalizuje potrzeby fizjologiczne? TAK/NIE 

7) czy są sytuacje lub rzeczy których się boi? ………………………...........TAK/NIE 

jakie……………...................................................................................................... 

8) czy śpi w dzień? TAK/NIE 

jak długo?............................................................................................................ 



9) czy potrafi samodzielnie : 

 jeść TAK/NIE 

 chodzić TAK/NIE 

 myć ręce TAK/NIE 

 założyć kapcie TAK/NIE 

10) czy potrafi w zrozumiały sposób porozumieć się z otoczeniem? TAK/NIE 

 11) najczęściej bawi się: 

 samo 

 z opiekunem 

 z innymi dziećmi 

12) W domu najczęściej zajmuje 

się:  

 zabawkami 

 rysowaniem 

 oglądaniem TV 

 oglądaniem książek 

 słuchaniem bajek 

 uczestniczeniem w zajęciach domowych 

13) jest raczej : 

 pogodne 

 spokojne 

 ruchliwe 

 płaczliwe 

 lękliwe 

 odważne 

 zamknięte w sobie 

14) w kontaktach z innymi :  

 narzuca swoją wolę 

 współdziała 

 nie ulega 

 obojętne 

15) Inne informacje, które chcieliby Państwo przekazać 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………                                                  

 

Oświadczam, że podane informacje w Karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

……………………………………… 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 


