
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW 

 

 

SZANOWNI PAŃSTWO, 

Państwa dziecko zostało zakwalifikowane do naszego przedszkola od roku szkolnego 2022/2023. Zależy 

nam na tym, aby stworzyć Państwa dziecku w naszej placówce przyjazną atmosferę, w której czułoby się             

i rozwijało jak najlepiej. Dlatego kierujemy niniejszą ankietę, aby lepiej poznać Państwa dziecko, jego 

możliwości, potrzeby i upodobania.  

 Podane informacje posłużą nam do właściwego planowania i organizowania pracy z dzieckiem. 

Prosimy o wypełnienie ankiety. 

 

 

 

 

Nazwisko i imię dziecka: 

 

 

Data urodzenia: 

 

 

Miejsce urodzenia: 

 

 

Pesel: 

 

 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

 

Nazwisko i imię matki: 

 

 

Nazwisko i imię ojca: 

 

 

Adres zamieszkania rodziców: 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

i numer telefonu matki: 

 

 

Adres poczty elektronicznej 

i numer telefonu ojca: 

 

 

Informacja o uczuleniu, alergii: 

 

 

 

Numer innego telefonu służącego do 

szybkiej komunikacji z rodzicem: 

 

 

Preferowane godziny pobytu dziecka 

w przedszkolu (przedszkole otwarte jest 

od 6:00 do 17:00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

 

1. Umiejętności w zakresie samoobsługi (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

a) ubieranie i rozbieranie 

o samodzielnie ubiera się i rozbiera 

o ubiera się i rozbiera z pomocą osoby dorosłej 

o nie ubiera się i nie rozbiera samodzielnie 

 

b) spożywanie posiłków  

o je samodzielnie 

o wymaga niewielkiej pomocy podczas posiłków 

o wymaga karmienia 

 

c) korzystanie z łazienki 

o pamięta o potrzebach fizjologicznych i samodzielnie je załatwia 

o wymaga kontroli, ponieważ nie zgłasza potrzeb fizjologicznych 

o korzysta z pampersów 

Uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 

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

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

 

2. Upodobania żywieniowe 

o spożywa większość potraw, nie ma szczególnych upodobań 

o istnieją potrawy, których dziecko nie toleruje, a wśród nich: 

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

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

o dziecko ma specjalne potrzeby związane z żywieniem (proszę wymienić) 

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

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

 

o dziecko jest alergikiem, nie powinno jeść: 

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

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

 

3. Kontakty z dziećmi:    

o inicjuje zabawę                                                                

o włącza się do zabawy                                                      

o bawi się z innym dzieckiem                                            

o bawi się samo                                                                  

o inne zachowanie: 

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

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

 

 

 

 



 

4. Rozstanie dziecka  z rodzicem /opiekunem : 

o bez problemów rozstaje się z rodzicem/opiekunem  

o spokojnie reaguje na rozstanie   

o jest mu obojętne – ani się nie cieszy, ani nie protestuje 

o próbuje pozostać z rodzicem/opiekunem 

o płacze, przytula się,  ale odchodzi od rodzica/opiekuna/                                          

o płacze, ale nie chce się rozstać   

o zgadza się zostać dopiero po namowie                                  

o okazuje zachowania agresywne/gryzie, kopie, krzyczy itp./                

o inne zachowania: 

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

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

 

5. Zainteresowania, uzdolnienia dziecka 

o wykazuje uzdolnienia w zakresie: 

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

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

 

o lubi zajęcia, zabawy (proszę wskazać): 

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

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

 

6. Państwa oczekiwania w stosunku do przedszkola 

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

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

 

7. Państwa możliwości w zakresie wspomagania działań przedszkola 

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

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

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety   


