
 

 

 

ANKIETA INFORMACYJNA O DZIECKU 

 

Drodzy Państwo 

Bardzo cieszymy się, że zdecydowali się Państwo zapisać swoje dziecko do naszego przedszkola. 

Pragniemy pozyskać informacje o Państwa pociechach, ich upodobaniach i potrzebach oraz poznać 

Państwa oczekiwania w stosunku do naszej placówki. Informacje podane w ankiecie będą pomocne 

przy organizowaniu pracy z dziećmi. 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................ 

 

Data urodzenia dziecka: ………................................................................................................................ 

 

W jaki sposób dziecko lubi aby się do niego zwracano: ……................................................................... 

 

W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu? 

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

 

1. Czy dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka, przedszkola lub korzystało z innej formy opieki (klub 

maluszka, klub przedszkolny)?      Tak   Nie 

 

2. Czy dziecko ma doświadczenie w rozstaniu z rodzicami? Pod czyją opieką pozostaje dziecko w 

domu podczas nieobecności rodziców? 

.............................................................................................................................................................. 
 
3. Czy dziecko posiada rodzeństwo?      Tak   Nie 

Jeśli tak, to ile? …… W jakim wieku? ……………………. Którym dzieckiem jest z kolei? ….......…... 

 

4. Czy dziecko posiada własny pokój do zabawy?   Tak   Nie 

 

5. Czy dziecko przebywało w szpitalu?     Tak   Nie 

Z jakiego powodu? Jak długo? 

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

 

6. Czy ma alergie? Jest  na coś uczulone?     Tak    Nie  

Na co? ................................................................................................................................................ 

Zalecenia lekarzy................................................................................................................................. 



 

 
 

 

7. Jest pod opieką specjalisty?      Tak    Nie  

Jakiego? ............................................................................................................................................ 

Z jakiego powodu?............................................................................................................................. 

 

8. Przebyte choroby zakaźne 

 ospa 

 różyczka 

 szkarlatyna 

 świnka 

 inne……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. Inne uwagi o stanie zdrowia, jakie chcieliby Państwo przekazać: 

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

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

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

 

10. Samodzielność: 

Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które charakteryzuje Państwa dziecko: 

 potrafi samo się ubrać 

 ubiera się z niewielką pomocą osoby dorosłej 

 wymaga pomocy przy ubieraniu 

 samo radzi sobie z jedzeniem 

 wymaga pomocy podczas spożywania posiłku 

 pamięta o potrzebach fizjologicznych, radzi sobie samo 

 zaczyna sygnalizować potrzeby fizjologiczne, wymaga przypominania i pomocy w 

czynnościach toaletowych 

 korzysta z pieluszek jednorazowych 

 samodzielnie myje zęby 

 samodzielnie myje ręce i buzię 

 inne uwagi dotyczące samodzielności dziecka: 

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

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

 

11. Posiłki  

Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które charakteryzuje Państwa dziecko:  

 je praktycznie wszystko, nie ma specjalnych upodobań 

 jest wiele potraw, których dziecko nie lubi i nie chce jeść, wśród nich jest: 

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



 

 
 dziecko ma specjalne potrzeby żywieniowe, jakie? 

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

 

12. Czy dziecko śpi w ciągu dnia?     Tak   Nie 

Jeśli tak, to w jakich godzinach? 

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

 

13. Ważne uwagi dotyczące snu i sposoby zasypiania: 

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

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

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

 

14. W jaki sposób komunikuje się dziecko? 

Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które charakteryzuje Państwa dziecko:  

 komunikuje się za pomocą gestów i mimiki 

 używa pojedynczych słów 

 buduje zdania 

 

15. Jak Państwa dziecko zachowuje się w nowych sytuacjach? 

Proszę zaznaczyć stwierdzenie, które charakteryzuje Państwa dziecko:  

 jest zaciekawione, śmiałe 

 onieśmielone 

 zaniepokojone/w napięciu 

 pobudzone 

 inne, jakie……………………………………………………………………………………………. 

 

16. Które z określeń najbardziej odzwierciedla Państwa dziecko: 

Proszę zaznaczyć stwierdzenie/a, które charakteryzują Państwa dziecko:  

 spokojne   

 śmiałe/odważne 

 wrażliwe 

 ruchliwe 

 nieśmiałe 

 małomówne 

 radosne 

 

 

 

 

 



 

 
17. Czy są sytuacje, w których się boi?     Tak    Nie  

Jakie? 

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

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

 

18. W jakich sytuacjach dziecko się denerwuje? Jak można mu pomóc kiedy jest zdenerwowane, 

niespokojne lub odczuwa lęk? 

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

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

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

 

19. W jaki sposób dziecko najbardziej lubi spędzać czas? W co lubi się bawić? 

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

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

 

 

20. Czy są aktywności/zabawy, których unika?    Tak    Nie 

Jeśli tak, to jakie? 

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

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

 

21. Jak spędzacie Państwo czas wolny z dzieckiem? 

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

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

 

22. Z kim dziecko najczęściej bawi się w domu? 

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

 

23. Jakie wartości/ idee przyświecają Państwu w wychowaniu? 

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

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

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

 

24. Oczekiwania Państwa względem nauczycieli i przedszkola: 

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

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

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

 

25. Inne informacje i sugestie, które chcielibyście nam Państwo przekazać: 

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

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



 

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

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie związanym ze 

sprawowaniem opieki nad dzieckiem w placówce „Nasze Dzieci”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r.,poz. 1000). 

 

 

 

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

(data i podpis rodzica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


