
………………………………. Data wypełnienia …………………………. 
(pieczęć przedszkola/szkoły) 

 
 

INFORMACJA Z PRZEDSZKOLA O DZIECKU 
wydana w celu przeprowadzenia badań gotowości szkolnej  

(wypełnia nauczyciel wychowawca) 
 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………………………...… 

Data i miejsce urodzenia ……………………………. PESEL ………………………………... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) ………………………………………….. 

Adres zamieszkania ………………………………..……………………… tel. ………….…… 

Prosimy o podkreślenie właściwej odpowiedzi: 
 
1. Który rok dziecko uczęszcza do przedszkola? 

 
A. pierwszy B. drugi C. trzeci D. …… rok 

 
2. Czy dziecko przejawiało problemy z adaptacją? 

 
A. TAK B. NIE   

 
Jeżeli TAK, to w którym roku pobytu w przedszkolu: 

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

3. Czy dziecko ma problemy zdrowotne? 
 

A. TAK B. NIE   
 
Jeżeli TAK, to jakie: 

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

4. Czy dziecko ma wadę wymowy? 
 

A. TAK B. NIE   
 
Jeżeli TAK, to od kiedy jest pod opieką logopedy: 

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

5. Czy u dziecka obserwuje się w nasileniu większym niż przeciętne problemy: 
• z rozumieniem poleceń 
• z zapamiętywaniem 
• z operowaniem liczbami 
• z orientacją w kierunkach 
• grafomotoryczne 
• związane z niezgrabnością ruchową 

• inne: ……………………………………………………….……………………. 

 



6. Czy u dziecka obserwuje się w nasileniu większym niż przeciętne: 
• płaczliwość 
• przygnębienie 
• agresję słowną 
• agresję fizyczną 
• autoagresję 
• trudności w komunikacji werbalnej  
• gadatliwość 
• ruchliwość 
• konflikty z rówieśnikami 
• wycofanie z kontaktów 
• rozproszenie uwagi 
• łamanie zasad obowiązujących w grupie 

• inne: …………………………………………………………………………….. 

7. Czy podane ww. informacje pochodzą z: 
• obserwacji własnych nauczyciela 
• rozmowy z rodzicem 
 

8. Inne ważne obserwacje nauczyciela dotyczące dziecka: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Czy wg nauczyciela-wychowawcy dziecko wymaga przeprowadzenia badania 
psychologicznego? 
 

A. TAK B. NIE   
 

 

 
………………………………………………   ………………………………………........ 
(podpis nauczyciela wypełniającego kartę)    (pieczęć i podpis dyrektora) 
 

Wypełnioną ankietę prosimy przekazać rodzicowi dziecka, który osobiście umawia się na konsultację w tut. Poradni. 



………………………………………………  

………………………………………………  

………………………………………………  

                  (dane osoby składającej wniosek)  

   

 

WNIOSEK  
O WYZNACZENIE TERMINU WIZYTY  

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W MYŚLENICACH 
 

Wnioskuję o wyznaczenie terminu wizyty dla mojej córki/mojego syna  

 

…………………………………………………………… ur. ……………………………………………... 

  (imię  i nazwisko dziecka)       (data i miejsce urodzenia) 

 

 

 

nazwa przedszkola: …………………………………...…….………………...……………... 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach z powodu:  

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

/należy wskazać główny powód zgłoszenia dziecka do Poradni – w jakim celu?/ 

Uzasadnienie wniosku (należy opisać problem z jakim zgłaszamy i oczekiwania rodzica):  

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

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

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

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

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

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

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

(miejscowość, data)         (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Wniosek dostarcza rodzic osobiście do Poradni razem z INFORMACĄ Z PRZEDSZKOLA O DZIECKU

NR PESEL:             
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