
                                      

          Klub Malucha 

 

05-170 Zakroczym ul. Płońska 18 
 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

DO NIEPUBLICZNEGO KLUBU DZIECIĘCEGO 

Klub Malucha BAJECZKA 
 
 

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

Imiona i nazwisko dziecka 
 
 

I. INFORMACJE O DZIECKU: 
 

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

 Adres zamieszkania dziecka ..................................................................................................... 
 

 Adres zameldowania dziecka .................................................................................................... 
 

 PESEL dziecka  ………………………………... 
 

 Choroby przewlekłe, wady rozwojowe, alergie pokarmowe, itp. 
................................................................................................................... ……………………… 

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

 
 PRZEBYTE CHOROBY (Tak/Nie) 

 świnka  ...........  ospa ............ szkarlatyna ........... różyczka .................... 

 wirusowe zapalenie wątroby ............... gruźlica ........................... 

 inne 
zakaźne:  ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................... 

 inne 
choroby:  ............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... 

 uczulenia:  .......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 czy dziecko przyjmuje jakieś leki?...................................................................................................... 

 czy dziecko było w poradni logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej, innej jeżeli tak proszę 
o dołączenie opinii oraz o informację czy dziecko jest aktualnie objęte opieką jakiegoś specjalisty 

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



                                      

 czy dziecko uczęszczało już do przedszkola lub żłobka (jak długo/)? 

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

 Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko  
       (przez podkreślenie). 

SAMODZIELNOŚĆ 

 Potrafi samo się ubrać

 Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych

 Wymaga pomocy przy ubieraniu

 Samo radzi sobie z jedzeniem

 Wymaga karmienia

 Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo

 Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety

 Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych

 Nie korzysta z toalety – nosi pieluszki jednorazowe

 Inne uwagi dotyczące dziecka:

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

JEDZENIE 

 Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań

 Je wiele potraw, ale nie lubi i nie chce jeść:

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

 Jest po prostu niejadkiem

 Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem, jakie:

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

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

 Jest alergikiem uczulonym na:

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

SPANIE 

 Jest przyzwyczajony do spania w dzień – godziny snu:  
.............................................................................................................................. 

 Ważne uwagi dotyczące snu oraz sposobu zasypiania:  
..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 

 Nie sypia w dzień
 

 
ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA, UPODOBANIA 

 Jest bardzo zdolne. W jakim obszarze?

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

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

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



                                      

 Bardzo interesuje się:

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

 Potrafi (grać, śpiewać, malować)

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

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

 
INNE INFORMACJE O DZIECKU 

 Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za 
ważne:

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

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

 Jak Wasze dziecko rozwiązuje sytuacje sporne z dziećmi?

a) szuka porozumienia werbalnego: rozmawia, pertraktuje, prosi, przekonuje, zgadza 

się na układ i włącza się w zabawę 

b) radzi sobie inaczej: wyrywa zabawkę, odpycha, krzyczy, przeżywa, bije, płacze, 

c) zwraca się o pomoc do dorosłych, biernie obserwuje rozwój wydarzeń 

 Czy kiedykolwiek dziecko było pod opieką innych osób (opiekunka, babcia, dziadek, 
ciocia i inne)? Jaki był stosunek dziecka do wyżej wymienionych osób?

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

 Jak Państwo sądzicie, czy Wasze dziecko po przyjęciu do placówki?

a) będzie bardzo przeżywało rozstanie 

b) pogodzi się z tym faktem i będzie się dobrze bawiło 

c) nie wiem 

d) inne: ……………………………………………………………………………………… 

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

 Czy rozmawiacie z dzieckiem na temat przedszkola:

a) co będzie tam dziecko robić? 

b) kto będzie się nim opiekował? 

c) o której porze będziecie go Państwo odbierać? 

d) co będziecie robić wtedy, gdy dziecko będzie w przedszkolu? 
 

 
OTOCZENIE 

 Jak dziecko reaguje na zwierzęta?

a) jest ufne i otwarte 

b) obawia się kontaktu 

c) płacze i panicznie się boi 

d) jest uczulone na.......................................................................................................... 



                                      

 Czy dziecko wkłada małe przedmioty do buzi? 

(Tak/Nie) ....................................................................................................................... 
 

II. INFORMACJE O RODZICACH/OPIEKUNACH PRAWNYCH 
 

 Imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego ........................................................................... 
 

 Adres zamieszkania: .................................................................................................................. 
 

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

 Seria i numer dowodu osobistego:……………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy: ......................................................................................... 

 
adres e-mail: .......................................................................................................... 

 
 

 Miejsce pracy: ......................................................................................................................... 

godziny pracy:  ........................................................ 

telefony kontaktowe ............................................................................................ 

 
 Imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego ............................................................................. 

 
 Adres zamieszkania: .................................................................................................................. 

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

 Seria i numer dowodu osobistego:……………………………………………………………………. 

telefon kontaktowy: ......................................................................................... 

 
adres e-mail: .......................................................................................................... 

 
 

 Miejsce pracy: ......................................................................................................................... 

godziny pracy:  ........................................................ 

telefony kontaktowe ............................................................................................ 
 
 

III. INNE INFORMACJE  

 

1. Osoby upoważnione do odbioru dziecka 
 

 
(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego/lub pesel) (st. pokrewieństwa) 

 
 

(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego/lub pesel) (st. pokrewieństwa) 

 
 

(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego/lub pesel) (st. pokrewieństwa) 

 
 

(imię i nazwisko) (nr dowodu osobistego/lub pesel) (st. pokrewieństwa) 



                                      

 
 
 
 

 

2. Dziecko będzie korzystać z posiłków: 

 śniadanie TAK/NIE 

 obiad I TAK/NIE  

 obiad II TAK/NIE  

 podwieczorek TAK/NIE 

 
Herbatę i całodzienny dostęp do wody mineralnej zapewnia „Bajeczka”. 

 
3. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach z religii: TAK/NIE 

 
4. O klubie malucha  „Bajeczka” dowiedziałem/am się: 

a) od znajomych 

b) ze strony internetowej  

c) z reklamy (baner) 

d) z ulotki reklamowej 

e) z reklamy zamieszczonej w internecie na stronie: …........................................................................... 

e)  inne...................................................................................................................................................... 

5. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka przez Klub Malucha BAJECZKA i 
umieszczanie zdjęć na stronie www.bajeczka.eu w galerii zabezpieczonej hasłem:  TAK/NIE 

6. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka przez Klub Malucha BAJECZKA i 
umieszczanie zdjęć na stronie www.bajeczka.eu w galerii ogólnodostępnej:  TAK/NIE 

7. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka przez Klubu Malucha BAJECZKA i 
umieszczanie zdjęć na profilu społecznościowym 
https://www.facebook.com/bajeczka.klubmalucha:  TAK/NIE 

 

 
OŚWIADCZENIE RODZICÓW: 

• oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i wyrażam zgodę na ich 

przetwarzanie dla potrzeb Niepublicznego Klubu Malucha BAJECZKA, 

• zobowiązuję się do poinformowania przedszkola o jakichkolwiek zmianach w podanych wyżej informacjach, 

• zobowiązuję się do odbierania dziecka z placówki do godziny zadeklarowanej (chyba, że zostało 

wcześniej ustalone inaczej) i odbierania dziecka przez rodziców lub upoważnioną na piśmie osobę dorosłą, 

• zobowiązuję się do terminowego uiszczania opłat za czesne i posiłki, 

• zobowiązuję się do przyprowadzania dziecka zdrowego do przedszkola. 

 

Zakroczym, dnia  

……………………………. 

 
 

........................................................................ 
(czytelne podpisy rodziców / opiekunów) 

https://www.facebook.com/bajeczka.klubmalucha

