„Każdy potrzebuje Nidum,
Gniazda dającego bezpieczeństwo.
Jeden ma Nidum z wyboru, Inny z przymusu.
Każdy się liczy - Człowiek i jego Nidum.”

ANKIETA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW
DRODZY PAŃSTWO!
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest dla dziecka i jego rodziców ogromnym
przeżyciem. Następuje wiele zmian, między innymi dotychczasowa organizacja i tryb życia,
pewne przyzwyczajenia, konieczność rannego wstawania i wychodzenia z domu,
nowe środowisko, nowi ludzie. Te wszystkie czynniki mogą powodować u dziecka bunt,
a u rodziców zaniepokojenie.
Aby zredukować stres dziecka, związany z nowym miejscem i oddzieleniem
od rodziców, musimy jak najlepiej i jak najszybciej poznać naszych podopiecznych.
Dlatego kierujemy do Państwa naszą ankietę. Prosimy o rzetelne odpowiedzi na nasze
pytania i zapewniamy, że wszystkie uwagi Państwa zostaną uwzględnione.
Poniższe informacje zbieramy po to, aby zaplanować i uruchomić w Lemierzycach
placówkę dziennego pobytu dzieci - nibyPrzedszkole NIDUSIOWO – społecznie
prowadzone miejsce zabaw i edukacji dla najmłodszych. Od ilości zgłoszeń zależy, czy i
kiedy będzie ono funkcjonowało, a także jaka będzie odpłatność.
I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Imię i nazwisko dziecka
……………………………………
2. Data urodzenia dziecka
……………………………………
3. Adres
……………………………………
……………………………………
……………………………………
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4. Imiona i nazwiska rodziców
Matka………………………………………………………………………………………
Ojciec………………………………………………………………………………………
Zawód ojca i miejsce pracy..................................................................................................
Zawód matki i miejsce pracy...................................................................................................
Telefony kontaktowe
Matka………………………………………………………………………………………
Ojciec………………………………………………………………………………………
5. W jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu?
…………………….……………………………………………………………………….
6. Czy dziecko ma rodzeństwo? (jeśli tak to proszę podać wiek)
……………………………………….…………………………………………………….
7. Czy dziecko będzie korzystało ze śniadań i obiadów?
……………………………………………………………………………………………..
II.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA

8. Czy Państwa dziecko przechodziło jakieś poważne choroby, przebywało w szpitalu?
Jeśli tak, to kiedy? Czy nadal jest leczone?
……………………………………………………………………………………………
9. Czy dziecko jest alergikiem? Jeśli tak, to na co jest uczulone?
……………………………………………………………………………………………
10. Jakie choroby zakaźne dziecko przebyło?
……………………………………………………………………………………………
Dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej: TAK/NIE* (jeżeli tak, to jakiej)
……………………………………………………………………………………………
11. Czy dziecko było badane w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej ? TAK/NIE*
12. Czy ma opinię lub orzeczenie ? TAK/NIE*
13. Czy dziecko do tej pory: uczyło się języka obcego: TAK/NIE*-,
jakiego……………………………………………………………………………………
14. Czy dziecko wymaga współpracy z logopedą? TAK/NIE*-,
15. Czy jest coś/ktoś czego dziecko się boi?
……………………………………………………………………………………………
16. Zainteresowania, uzdolnienia.
Proszę wpisać te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują państwa dziecko.
Dziecko interesuje się: …………………………………………………………………….
Wykazuje uzdolnienia. Jakie? …………………………………………………………….
17. Jedzenie:
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko
a) Praktycznie je wszystko, nie ma specjalnych upodobań
b) Dziecko nie lubi i nie chce jeść następujących potraw:
………………………………………………………………………………………….
c) Jest po prostu „niejadkiem”
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d) Ma specjalne potrzeby związane z żywieniem
Jakie?
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
e) Jest alergikiem uczulonym na:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
18. Samodzielność
Proszę zaznaczyć stwierdzenia, które dobrze charakteryzują Państwa dziecko
a) Potrafi samo się ubrać
b) Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
c) Samo radzi sobie z jedzeniem
d) Wymaga niewielkiej pomocy przy jedzeniu
e) Trzeba je nakarmić
f) Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
g) Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy pójściu do toalety
h) Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych
19. Jak dziecko reaguje, kiedy musi się dostosować do czegoś, postąpić niezgodnie z
aktualną własną potrzebą wbrew oczekiwaniom, chęciom?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
III.

OCZEKIWANIA RODZICÓW

20. Czego oczekujecie Państwo od nibyPrzedszkola?

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
21. Co dla Państwa, jako Rodziców jest najważniejsze w wychowaniu Waszego dziecka?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
22. Co powinno przede wszystkim rozwijać nibyPrzedszkole u swoich wychowanków?
…………………………………………………………………………………………
23. Jaki powinien być nauczyciel Waszego dziecka?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
24. Jakich informacji spodziewają się Państwo uzyskać podczas kontaktów z nauczycielem?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
25. Inne oczekiwania, dowolne uwagi…
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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IV.

INFORMACJE DOTYCZĄCE RODZINY (właściwe podkreślić)

1. Skład rodziny:
a) rodzina pełna
b) niepełna
2. Opieka nad dzieckiem:
a) oboje rodziców
b) matka
c) ojciec
d) inne osoby / kto ……………………………………………………………………….
3. Dziecko najwięcej czasu spędza z:
a) oboje rodziców
b) matka
c) ojciec
d) dziadkowie
e) inne osoby /z kim ……………………………………………………………………..

V.

ZACHOWANIE I EMOCJE DZIECKA

Proszę wypełnić tabelę

EMOCJE

tak

nie

krótki opis, jeśli konieczne

nieśmiałe
lękliwe
płaczliwe
radosne
apatyczne
nadpobudliwe
uparte
gdy się złości: płacze
krzyczy
kopie, gryzie, bije
ZACHOWANIE
czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami
czy bawi się samo
czy lubi się bawić z innymi dziećmi
czy współpracuje z innymi dziećmi
czy przeszkadza innym dzieciom
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czy jest: aktywne, zainteresowane
bierne
nadruchliwe, niespokojne, ciągle się kręci
posłuszne
czy wymusza płaczem, złością
czy lubi gdy mu się czyta
czy lubi oglądać TV (ile godzin dziennie? ..........)
SAMODZIELNOŚĆ
jedzenie: samodzielne
wymaga pomocy
wymaga namawiania
ubieranie: samodzielne
wymaga niewielkiej pomocy
nie potrafi się ubrać samo
toaleta: w pełni samodzielne
zgłasza potrzebę, wymaga pomocy
zdarza mu się zsiusiać
wymaga pieluchy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w „Ankiecie dla Rodziców/Opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do nibyPrzedszkola”
dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia ewidencji, zgodnie z ust. Z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (DZ. U. nr 133, poz. 833)

……………………………………
……………………………………
…………………………….
Miejscowość i data

Podpisy Rodziców

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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