KARTA PRZEDSZKOLAKA

.........................................................................................
(imię i nazwisko dziecka przyjmowanego do przedszkola)

PESEL DZIECKA ….............................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka........................................................................................................
Imiona rodziców.......................................................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................. Gmina ……………………………....
Adres zameldowania ................................................................................ Gmina ...................................
miejsce pracy ojca .................................................................................................................................
miejsce pracy matki ................................................................................................................................
Telefony kontaktowe...............................................................................................................................
Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola

INFORMACJE O DZIECKU
Proszę zaznaczyć te stwierdzenia, które najbardziej charakteryzują Państwa dziecko (przez
podkreślenie).
SAMODZIELNOŚĆ
Potrafi samo się ubrać
Ubiera się z niewielką pomocą osób dorosłych
Wymaga pomocy przy ubieraniu
Samo radzi sobie z jedzeniem
Trzeba je karmić
Pamięta o potrzebach fizjologicznych i radzi sobie samo
Zgłasza swoje potrzeby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z toalety
Trzeba je pilnować, bo zapomina o zgłaszaniu potrzeb fizjologicznych
Inne uwagi dotyczące dziecka.
...................................................................................................................................................................
SPANIE
Jest przyzwyczajony do spania po obiedzie.
Nie sypia po obiedzie.
PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE W ŁAZISKACH
ŁAZISKA 30 59-700 BOLESŁAWIEC

INNE INFORMACJE O DZIECKU
Uprzejmie proszę o przekazanie tych informacji o dziecku, które uznacie Państwo za ważne.
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

DOJRZAŁOŚĆ SPOŁECZNA
Czy dziecko przebywało w towarzystwie rówieśników?
Czy dziecko przebywało w towarzystwie dzieci w innym wieku?
Jak w skali od 1 do 5 oceniacie Państwo te kontakty (gdzie 1 oznacza „dziecko nie potrafi
nawiązywać kontaktu z innymi dziećmi, ma duży problem w nawiązaniu kontaktów” natomiast 5
„dziecko bardzo łatwo i chętnie nawiązuje kontakty z innymi dziećmi”)?

Czy kiedykolwiek dziecko było pod opieką innych osób (opiekunka, babcia, dziadek, ciocia i inne)?
Jaki był stosunek dziecka do wyżej wymienionych osób?...........................................................
Jak Państwo sądzicie, czy Wasze dziecko po przyjęciu do przedszkola?
a) będzie bardzo przeżywało rozstanie
b) pogodzi się z tym faktem i będzie się dobrze bawiło
c) nie wiem
d) inne (jakie)?.........................................................................................................................
Czy rozmawiacie z dzieckiem na temat przedszkola:
a) co będzie tam dziecko robić?
b) kto będzie się nim opiekował?
c) o której porze będziecie go Państwo odbierać?
d) co będziecie robić wtedy gdy dziecko będzie w przedszkolu?
e) o tym jak kiedyś Wam było trudno rozstać się ze swoimi rodzicami?
f) o tym jak poznaliście nowych kolegów czy koleżanki?
g) o swoich dobrych i złych doświadczeniach związanych z przedszkolem?
Na ile jest Pani/Pan zdecydowana posłać dziecko do przedszkola?
a) jestem zdecydowana
b) waham się

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach Niepublicznego Przedszkola w Łaziskach
zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jed. Dz.U.97r. nr 133 poz 883

...........................................
Miejsce i data

.......................................................
podpis rodzica
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