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ANKIETA DZIECKA  

(Kartę należy wypełnić drukowanymi literami.) 

 

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

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

 

1. Skład rodziny  

rodzina pełna,      niepełna ,  

kolejność urodzenia dziecka 1,    2,    3,     4,    5,     kolejne…….. 

rodzeństwo/wiek 

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

 

2. Opieka prawna nad dzieckiem  

oboje rodziców,    matka,   ojciec,   inne osoby / kto ............................ 

3. Dziecko najwięcej czasu spędza z : 

oboje rodziców,  matka,  ojciec,   dziadkowie, inne osoby /z kim ...................................... 

 

4. Problemy zdrowotne: 

w czasie ciąży,porodu....................................................................................................................................... 

przebyte poważne choroby............................................................................................................................... 

urazy, zabiegi chirurgiczne............................................................................................................................... 

 

5. Rozwój samodzielności dziecka 

Dziecko jest zwykle pogodne i współpracujące:   TAK/        RACZEJ TAK/            NIE 

Dziecko ciężko znosi rozstanie z MAMĄ / TATĄ lub ROZSTANIA NIE SĄ TRUDNE  

Dziecko śpi z rodzicem/ rodzicami, ponieważ nie chce spać oddzielnie.    TAK/  NIE 

Dziecko śpi z rodzicem/ rodzicami, ponieważ uważamy, że to dla niego dobre.    TAK/  NIE 

Dziecko często się upiera i jest płaczliwe.  TAK/  NIE 

Dziecko zwykle spożywa posiłek  przy stole wspólnie z rodzicami. TAK/  NIE 

Dziecko zwykle spożywa posiłek w krzesełku do karmienia.   TAK/  NIE 

Usypianie dziecka, to angażujący moment dla rodziny. TAK/  NIE 

Dziecko preferuje jednego opiekuna do usypiania. TAK/  NIE 

Czy dziecko uczęszczało do żłobka? TAK/  NIE jeśli tak od jakiego wieku……………………………. 

Czy dziecko pozostawało pod opieką niani? TAK/  NIE jeśli tak od jakiego wieku…………………… 

Kiedy nastąpiło pierwsze rozstanie głównego opiekuna z dzieckiem? 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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6. Rozwój mowy 

Do kiedy dziecko korzystało z butelki ze smoczkiem....................................................................................... 

Czy dziecko korzystało ze smoczka, w jakich sytuacjach i do kiedy................................................................ 

Czy dziecko gaworzyło?....................................................................................................................................... 

W jakim wieku dziecko zaczęło mówić proste słowa? ......................................................................................... 

W jakim wieku dziecko zaczęło budować proste zdania?.................................................. ................................... 

Czy dziecko posługuje się językiem zrozumiałym dla osób z poza rodziny?........................................................ 

 

7. Rozwój motoryczny 

Którą ręką dziecko najczęściej się posługuje? ...................................................................................................... 

Czy dziecko potrafi kopać piłkę?........................................................................................................ 

Czy dziecko lubi układać puzzle? TAK/ NIE 

W jakim wieku dziecko zaczęło chodzić?........................................................................................... 

W jakich sytuacjach dziecko korzysta z wózka?................................................................................. 

Czy dziecko lubi zabawy ruchowe?   TAK/  NIE 

Które zabawy dziecko preferuje?   ruchowe,    statyczne np.: układanki     (zaznacz właściwe) 

Czy dziecko próbuje rysować?  TAK/  NIE 

Czy dziecko jeździ na rowerze? Biegowym /   trójkołowym /    dwukołowym 

Jak określiłbyś swoje dziecko;   „wszędzie go pełno”/    „pogodny i spokojny”   /   „powolny i 

wycofany”     „nieśmiały i wycofany” /  „ płaczący maruda”    - można wybrać kilka określeń. 

 

8. System wychowawczy 

Dziecko często buntuje się przeciwko wykonaniu polecenia.   TAK/  NIE 

Dziecko zwykle wykonuje polecenia rodziców z ochotą i zaangażowaniem.  TAK/  NIE 

Plan dnia i styl życia rodziny jest ściśle dostosowany do funkcjonowania dziecka.  TAK/  NIE 

Jakie kary i w jakich sytuacjach rodzice stosują najczęściej?............................................................ 

Preferujemy wychowanie w nurcie bliskościowym.    TAK/  NIE 

Preferujemy wychowanie zgodnie z założeniami Pozytywnej Dyscypliny.  TAK/  NIE 

Łączymy różne metody wychowawcze i sprawdzamy co działa.   TAK/  NIE 

Uważam, że stawianie wymagań jest naturalne w procesie wychowawczym TAK/NIE 

Wiedza o wychowaniu czerpiemy z następujących źródeł: 

REFLEKSJA WŁASNA  KSIĄŻKI  INTERNET   SPECJALIŚCI

   

PORADY RODZINY  OBSERWACJA INNYCH RODZIN   
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9. Spożywanie posiłków 

Ile posiłków dziennie spożywa dziecko?....................................................................................................... 

Co dziecko najczęściej zjada na śniadanie?................................................................................................. 

Czy dziecko akceptuje różnorodne konsystencje posiłków? TAK/NIE 

Czy dziecko zjada owoce ze skórką? TAK/  NIE 

Co dziecko pije najczęściej?......................................................................................................................... 

Jak często dziecko je słodycze lub przekąski typu chrupek? ....................................................................... 

Jakich potraw dziecko nie toleruje lub nie lubi?............................................................................................. 

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

Na jakie produkty dziecko jest uczulone?...................................................................................................... 

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

 

10. Spostrzeżenia rodziców 

Szczególnie w zachowaniu dziecka złości mnie........................................................................................... 

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

Jestem dumny kiedy moje dziecko ............................................................................................................. 

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

 

INNE WAŻNE INFORMACJE, O KTÓRYCH NAUCZYCIEL POWINIEN WIEDZIEĆ, ABY 

WŁAŚCIWIE WSPOMAGAĆ ROZWÓJ 

DZIECKA............................................................................................................................................ 

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

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

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

Pouczenie: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 kodeksu oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję 

do wiadomości, że dyrektor przedszkola może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane w Karcie Zapisu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zapisu  w systemach informatycznych wspomagających 

proces zarządzania oświata w Gminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 101, poz.926 z późn. zm.) 

Informacje zbierane są 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 wypełniania 

zgłoszenia................................................................................................................................... 

Podpis matki/ opiekunki prawnej.................................................................................................................. 

Podpis ojca/opiekuna prawnego................................................................................................................... 


