
INFORMACJE OGÓLNE O DZIECKU 

 

Imię..........................................................  Nazwisko......................................................................... 

 

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują dziecko 

1. SAMODZIELNOŚĆ 

 potrafi samo się ubierać, 

 potrzebuje pomocy przy ubieraniu, 

 samo radzi sobie z jedzeniem, 

 potrzebuje pomocy przy jedzeniu, 

 pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo, 

 nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, 

 samodzielnie myje ręce, 

 nie potrafi umyć rąk. 

2. ROZWÓJ DZIECKA 

 mówi proste słowa, 

 mówi prostymi zdaniami, 

 jest otwarte, 

 jest zamknięte, 

 jest śmiałe, 

 jest nieśmiałe. 

3. JEDZENIE 

 je wszystko, 

 je nadmiernie, 

 kaprysi przy jedzeniu, 

 nie lubi jeść, 

 nie zna wielu potraw, 

 czego dziecko jeść nie chce lub nie może ................................................................................. 

 jest uczulone na ......................................................................................................................... 

 inne uwagi ................................................................................................................................. 

4. LEŻAKOWANIE 

 dziecko jest przyzwyczajone do odpoczynku po obiedzie, 

 dziecko nie jest przyzwyczajone do odpoczynku po obiedzie 

 potrzebuje więcej snu, 

 potrzebuje mniej snu. 

5. ZAINTERESOWANIA, UZDOLNIENIA 

 jest zainteresowane ................................................................................................................... 

 moje dziecko wykazuje zdolności w ........................................................................................ 

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

6. MOJE DZIECKO                                                                                                                                                                 

 którą ręką dziecko najczęściej się posługuje ............................................................................. 

 lubi pełne imię lub zdrobnienie (proszę napisać brzmienie) ..................................................... 

 oczekuje czułości gdy ................................................................................................................ 

 lubi przytulać się: tak / nie ......................................................................................................... 

 słucha poleceń: tak / nie............................................................................................................. 

 denerwuje się gdy ...................................................................................................................... 



 ulubione zajęcie ......................................................................................................................... 

 lubi bawić się samo (rodzaj zabawy) ......................................................................................... 

 lubi bawić się z dziećmi ( rodzaj zabawy) ................................................................................. 

 sprząta zabawki: tak /nie ........................................................................................................... 

 ma dostęp do literatury dziecięcej, jakiej (książki, czasopisma) ............................................... 

 najchętniej spędza czas .............................................................................................................. 

WAŻNE INFORMACJEO DZIECKU 

Dodatkowe informacje o dziecku i rodzinie mogące wpłynąć na funkcjonowanie dziecka 

w przedszkolu ( stan zdrowia, potrzeby specjalne, problemy rodzinne itp.) ........................................ 

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

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

 

OCZEKIWANIA RODZICÓW: ............................................................................................... 

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

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

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

 

 

 

 

 
Informacje zbierane są w celu lepszego poznania dziecka oraz uzyskania szybkiego kontaktu z rodzicami  

w sytuacjach szczególnych (choroba itp.). 

Zgadzam się na zbieranie wymienionych danych na użytek przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

  Data:                                                                       Czytelny podpis rodziców: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


