Załącznik nr 3 do umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego
nr ……………………………..

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU
Drodzy Rodzice!
Bardzo cieszymy się, że państwa dziecko będzie uczęszczało do naszego przedszkola.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim przeżyciem dla dziecka i dla Was Rodziców
jest rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Ze swojej strony zrobimy wszystko, aby było to przeżycie
miłe i jak najmniej stresujące. Dlatego chcemy poznać każde dziecko indywidualnie - jego
potrzeby i upodobania, a informacje podane w ankiecie będą nam w tym bardzo pomocne oraz
stanowić będą również bazę wiedzy dla jego bezpieczeństwa.
Imię i nazwisko dziecka: …………………………………
Data urodzenia …………………………
Jak dziecko lubi być pieszczotliwie nazywane ………………………………………
Czy dziecko jest pod opieką specjalisty? …………Jakiego? …………………………
Czy jest uczulone? ………Na co ? ……………………………………………………
Inne istotne informacje o stanie zdrowia, jakie powinniście Państwo nam przekazać:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
7. Jest praworęczne czy leworęczne? ………………………
8. Śpi w ciągu dnia ? …………………
9. Jest samodzielne? ……………………
10. Jest „niejadkiem ? ……………………
11. Zdecydowanie nie lubi potraw: ………………………………………………………
12. Pamięta o załatwianiu potrzeb fizjologicznych? ………………………………
a) czy wymaga pomocy przy ich załatwianiu ? …………………
13. Czy łatwo rozstaje się z mamą lub tatą? ……………………
14. Proszę podkreślić
a) cechy charakteru dziecka: pogodne, spokojne, ruchliwe, płaczliwe, lękliwe, zamknięte w
sobie, odważne
b) w kontaktach z innymi jest: uległe, narzuca swoją wolę, współdziała, troskliwe, obojętne,
c) w zdenerwowaniu lub w złości najczęściej: płacze, rzuca się na ziemie, bije innych, zamyka się
w sobie, ustępuje
15. Czy są sytuacje, których się boi? …………… Jakie? ………………………………….
16. Czy boi się zwierząt? …………………………………………………………………..
17. Proszę podkreślić
a) z kim najczęściej bawi się w domu: z mamą, z tatą, z innymi dorosłymi, z innymi dziećmi,
samo, …………………………………
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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d) najchętniej zajmuje się: zabawkami, rysowaniem, malowaniem, oglądaniem TV, wideo,
oglądaniem książek, słuchaniem czytanych bajek, uczestniczeniem w czynnościach
domowych
18. Czy potrafi przez dłuższy czas zajmować się jedną czynnością (jaką)? ………………
…………………………………………………………………………………………
19. Jest szczęśliwe, gdy: ………………………………………………………………
20. Martwi się, gdy: ………………………………………………
21. Nie lubi, gdy: …………………………………………………
22. Komunikowanie się dziecka (proszę zakreślić właściwą odpowiedź):
a) posługuje się mową komunikatywną w kontaktach z rodzicami, z innymi dorosłymi, z
rówieśnikami;
b) ma ograniczony kontakt słowny z powodu ………………………………
c) brak kontaktu słownego
23. Dziecko jest (proszę zakreślić właściwą odpowiedź):
a) wdrażane do samodzielności
b) wyręczane przez rodziców
c) samodzielnie wykonuje czynności (wymienić jakie) ………………………………
………………………………………………………………………………………
24. Inne istotne informacje i sugestie, które chcieliby Państwo nam przekazać, dotyczące zdrowia,
specyficznego zachowania w określonych sytuacjach, zdarzeniach w życiu które mogą mieć
wpływ na zachowanie się dziecka w przedszkolu czy jego bezpieczeństwo:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………… .

Blachownia, dnia ………………………

…………………………………………
Podpis Rodzica
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