
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY PRZEDSZKOLAKA 

 

Imię i Nazwisko dziecka: .................................................................       

Data urodzenia: ............................................................................... 

Pierwszy język dziecka:  .................................................................................................................................  

Język jakim mówi się w domu do dziecka: ..................................................................................................... 

Rozwój dziecka jest bardzo ważny dla Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Houston. Informacje, 

jakie posiadacie ( jako rodzice lub opiekunowie ) o waszym dziecku, są dla szkoły bardzo ważne. Proszę o 

podzielenie się tymi informacjami poprzez wypełnienie poniższego kwestionariusza. Odpowiedzi wasze 

mają charakter poufny i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie na potrzeby Polskiej Szkoły. 

Jest wymagane, aby dzieci uczęszczające do przedszkola nie nosiły pieluch i aby były ”potty trained”. 

  

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WSZYSTKIE STWIERDZENIA, KTÓRE ODNOSZĄ SIĘ DO PAŃSTWA DZIECKA: 

1. W ciągu tygodnia moje dziecko: 

 Uczęszcza do przedszkola:               cały dzień  |   pół dnia   |   okazjonalnie   |   nie uczęszcza 

 Uczęszcza na terapię mowy             ilość godzin w tygodniu   ..................... 

 

 2. Moje dziecko używa:                                  kredki    |    klej   |    nożyczki    |   computer    |    tablet 

3.  Zachowania mojego dziecka, które cieszą mnie:...................................................................................... 

 

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

 

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

 

4.  Zachowania mojego dziecka, które martwią mnie : ................................................................................. 

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

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

5. Kiedy moje dziecko mnie nie słucha, to: .................................................................................................... 

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

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

6. Moje dziecko zaczęło mówić w wieku  : .................................................................................................... 

7. Moje dziecko:                      ma pewne trudności  |    nie ma trudności               w wyrażaniu się słowami. 



8. Moje dziecko jest:                 niezależne      |        zależne od innych                                   jak na swój wiek. 

  

9. W jaki sposób dziecko się bawi?  

 samotnie 

 szuka kontaktu z rówieśnikami 

 ma problemy w relacjach z innymi dziećmi  

 dąży do dominacji w grupie 

10. W jaki sposób dziecko zachowuje się 

 w nowym otoczeniu……........................................…………………………….............................................. 

 w zabawie…………………………………….............................................……................................................. 

 w sytuacjach konfliktowych…………...............................………............................................................ 

 gdy idzie spać…………………………………...............................................…............................................... 

 przy jedzeniu…………………………...............................................…………................................................ 

11. Ulubiona bajka mojego dziecka to:……………………………………………............................................................ 

12. Ulubiona zabawka mojego dziecka to:..................................................................................................... 

13. Zaznacz wszystkie poniższe zachowania, które odnoszą się do Twojego dziecka.  

Moje dziecko: 

............. nie lubi układać puzli                                       ..............potrzebuje więcej czasu na zadania 

 

..............nie jest zdolne akceptować limitów                       .............................................boi się wspinać 

 

 ..............jest odporne na zasady                         ............ma problemy z używaniem nożyczek 

 

 ..............jest destrukcyjne z zabawkami                                      ................ma problem z używaniem kredek 

 

 ..............łatwo się rozprasza                                        .........................................ma napady złości    

                            

...............nie lubi układać puzli                                                       .........................ma krótki czas koncentracji   

 

...............ma problem z łapaniem piłki                                          ........................nie bawi się z innymi dziećmi  

 

...............ma problemy z rzucaniem piłki                                      ...............................ma nieczystą wymowę 

   

...............lubi siedzieć blisko telewizora                                        ................potrzebuje powtarzania poleceń  

 

...............ciężko przeżywa rozstania z najbliższymi                    ......................ma problem z ubieraniem się 



 

...............ma problem z rutyną 

 

...............bierze regularnie leki, sprecyzuj jakie:_____________________________ 

 Inne informacje o dziecku ( istotne oraz niezbędne dla informacji szkoły polskiej ): 

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

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

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

 

 

 

Potwierdzam, że podane powyżej informacje są aktualne oraz zgdne z prawdą. 

 

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna 

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

 

Podpis rodzica/ opiekuna      

 

..............................................................................                             Data   ........................................... 


