SZCZEGÓŁOWA ANKIETA DLA RODZICÓW
I.
1

DANE O DZIECKU
Imię i nazwisko dziecka

2

Data i miejsce urodzenia

3

Czy dziecko było:
w żłobku
w przedszkolu

4

Adres zamieszkania

5

Telefon domowy

6

Telefon kontaktowy

7

Forma docierania do przedszkola
i z przedszkola do domu

II. RODZINA
1
Czy oboje rodzice wychowują dziecko?
2

Jeśli nie – u kogo przebywa dziecko?

3

Informacje o rodzeństwie

III. INFORMACJE O DZIECKU I WARUNKACH WYCHOWAWCZYCH W DOMU
1
Czy dziecko ma w domu warunki do swobodnej
zabawy?
2

Czy dziecko śpi/zaznaczyć właściwą
odpowiedź/

3

Jakie są ulubione zajęcia, zabawy, zabawki?

4

Jedzenie/proszę zaznaczyć te stwierdzenia,
które dobrze charakteryzują Wasze dziecko?

Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych
upodobań;
Jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie
chce jeść, wśród nich..............................
Jest po prostu „niejadkiem”;
Dziecko ma specjalne potrzeby związane z
żywieniem/jakie?/.........................................
Jest uczulone na............................................

5

Ulubione potrawy

Na śniadanie..................................................
Na obiad........................................................
Na podwieczorek...........................................

6

Choroby
Jakie dziecko przebyło choroby, szczególnie
zakaźne
Czy dziecko jest aktualnie leczone
Czy dziecko jest alergikiem/na co jest uczulone/
jakich leków używa
Jak reaguje na gorączkę/czy miewało drgawki

W pokoju wspólnym dla całej rodziny;
Dzieli pokój z rodzeństwem;
Ma własne łóżko;
Śpi wspólnie z ….................................

7

Jakie czynności związane z samoobsługą,
pomocą w domu dziecko potrafi wykonać
samodzielnie?

8

Z kim dziecko spędza najwięcej czasu?

9

Do kogo najczęściej zwraca się, gdy ma
problem?

10

Jak dorośli postępują w sytuacji, kiedy dziecko
jest niegrzeczne?

11

Spostrzeżenia rodziców dotyczące
charakterystycznych pozytywnych zachowań
dziecka, zainteresowań, zdolności, itp.

12

Sygnaly dotyczące trudności wychowawczych i
rozwojowych, negatywnych wpływów na
dziecko, itp.

13

Inne ważne informacje o dziecku

14

Tradycje rodzinne. Każde dziecko w naszym
przedszkolu obchodzi swój dzień. Mogą to być
imieniny, urodziny lub dowolne inne święto.
Jaka jest data święta Waszego dziecka?

1

Pozytywne zachowania....................................
Zainteresowania, upodobania..........................
Mocne strony, uzdolnienia................................

IV. OCZEKIWANIA RODZICÓW
Co powinno przede wszystkim rozwijać
przedszkole u swoich wychowanków?

2

Jakie umiejętności powinno dziecko mieć
wykształcone w domu rodzinnym?

3

Co dla Ciebie jako matki jest najważniejsze w
wychowaniu?

4

Co dla Ciebie jako ojca jest najważniejsze w
wychowaniu?

5

Jaki powinien być nauczyciel Waszego dziecka?

6

Jakie informacje spodziewasz się uzyskać
podczas kontaktów z nauczycielem

7

Chcemy aby dziecko uczestniczyło w zajęciach
religii

8

Inne oczekiwania, dowolne uwagi

TAK

NIE

…............................................
(podpis Rodzica)

Tomaszów Lub., dnia...........................

