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Imię  i nazwisko dziecka……………………………………………………………………… 

 

SAMODZIELNOŚĆ 

 

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko. 

• Potrafi samo się ubrać  

• Ubiera się z niewielką pomocą dorosłych 

• Wymaga pomocy przy ubieraniu 

• Samo radzi sobie z jedzeniem 

• Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu 

• Trzeba je karmić 

• Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo 

• Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójsciu do toalety 

Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłoszeniu potrzeb fizjologicznych. 

 

lnne uwagi dotyczące dziecka: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

JEDZENIE 

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko:   

Je praktycznie wszystko, nie ma specjalnych upodobań 

Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i  nie chce jeść, wsród nich: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Jest niejadkiem 

Dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem. Jakie? 

 

…………………………………………………………………………………………… 

Jest alergikiem uczulonym na: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

SPANIE  

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko:  

Jest przyzwyczajone do spania po obiedzie, zasypia bez kłopotów 

Trzeba je nakłaniać do leżakowania, zasypia z trudnościami 

Często histeryzuje gdy usiłuje się je skłonić do leżakowania 
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 Zachowuje się jeszcze inaczej. Jak? 

…………………………………………………………………………………………………

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

ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA  

Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które charakteryzują Państwa dziecko.  

Jest bardzo zdolne. W jakim obszarze? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Bardzo intersuje się: 

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

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

Potrafi grać, śpiewać 

……………………………………………………………………………………………

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

INNE INFORMACJE O DZIECKU 

 

Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznajecie Państwo za 

ważne: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

TRADYCJE RODZINNE 

Każde dziecko w naszym przedszkolu obchodzi swój dzień. Mogą to być imieniny, 

urodziny lub dowolne święta. Jaka jest data święta Państwa dziecka: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLEM 

Jakie inicjatywy mogą Państwo podjąć na rzecz przedszkola? (Prowadzenie zajęć  

związanych z wykonywanym zawodem, czytanie bajek, warsztaty, dostarczanie materiatów 

plastycznych, transport, dowożenie dzieci na wycieczki/ imprezy, promocja przedszkola, 

pomoc w pozyskiwaniu funduszy dla przedszkola, ubieranie lalek, szycie  strojów, 

kserowanie, drukowanie pomocy dydaktycznych, ukwiecenie przedszkola, inne...) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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OCZEKIWANIA W STOSUNKU DO PLACOWKI 

 

Jakie mają  Państwo oczekiwania w stosunku do przedszkola? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


