„Tylko dzieci potrafią zatknąć kij w piasku,
Uznać, że jest królową i obdarzyć go miłością”

Ankieta dla rodziców, którzy chcieliby zapisać dziecko do
naszego przedszkola w procesie rekrutacyjnym na rok
szkolny 2017/2018
....Dziecko dla każdego rodzica jest najważniejszym, najcenniejszym skarbem, którego chce strzec, którym się
opiekuje i który bezgranicznie kocha.
Rozpoczęcie edukacji przedszkolnej jest ogromnym przeżyciem dla całej rodziny, wiąże się ze zmianą, która jest
różnie postrzegana ...
Chcemy sprawić aby moment rozpoczęcia edukacji przedszkolnej był dla Was rodziców oraz dla Waszych dzieci jak
najprzyjemniejszy i nie wiązał się ze stresem, ale poczuciem odkrywania czegoś nowego, zabaw wśród rówieśników i
kreowania nowego, ciekawego świata małego człowieka, który ma swoje zainteresowania, zdolności i zapał
poznawczy.
Pragniemy, wyjść Państwu naprzeciw i już dziś poznać, może w części, Państwa oczekiwania wobec nas oraz
upodobanie, potrzeby i zainteresowania dzieci, które od września zechciałyby rozpocząć z nami przedszkolną
przygodę.
Pomoże nam w tym przygotowana poniżej ankieta.

Imię i nazwisko dziecka .........................................................................
Data urodzenia ......................................................................................
1. Czy dziecko już uczęszczało do przedszkola lub żłobka?
o
o

Tak
Nie

2. Czy dziecko ma rodzeństwo, które uczęszcza lub uczęszczało do naszego przedszkola?

3.

o
o

Tak
Nie

o

W jakim wieku ... ... ... ... ...

Jakie zajęcia bądź spotkania pomogłyby Państwu i Państwa dziecku
w aklimatyzacji?
o

Zajęcia pokazowe i dni otwarte w czerwcu;

o
o
o
o
o
o
o

Zajęcia adaptacyjne dla grup w sierpniu;
Dni otwarte / koniec sierpnia/
Spotkania dla rodziców z przyszłymi wychowawczyniami
pogadanka ze specjalistą ( psycholog, pedagog )
udział we wspólnym pikniku dla wszystkich dzieci,
udział w zorganizowanym spotkaniu dla dzieci ( teatrzyk, spotkanie muzyczne )
inne ..................................................................................................

4. Jakie zajęcia dodatkowe państwa interesują?
o
o
o
o
o
o
o

Zajęcia z języka angielskiego
Zajęcia sportowe
Karate
Zajęcia taneczne
Zajęcia baletowe
Zajęcia z podstaw programowania
inne ..................................................................................................

Poniższe informacje dotyczą charakterystyki państwa dzieci i pomogą nam lepiej je
poznać i wyjść naprzeciw ich potrzebom i upodobaniom :
I. Samodzielność ( proszę podkreślić stwierdzenia, które dz. charakteryzują )
 Jedzenie
- samodzielnie
- wymaga zachęty i pomocy
- jest „niejadkiem”
- wymaga specjalnej diety, jeśli tak to jakiej
………………………………………………………………….
 Ubieranie
- samodzielnie się ubiera
- wymaga niewielkiej pomocy
- nie potrafi się samodzielnie ubrać
 Toaleta
- jest w pełni samodzielne
- zgłasza potrzeby, ale wymaga pomocy
- zdarza mu się zapominać o zgłaszaniu potrzeb
 Inne uwagi dotyczące samodzielności dzieci
.........................................................................................
.........................................................................................
II. Zachowanie ( przy każdym punkcie proszę wstawić tak lub nie)







Czy ma trudności w rozstawaniu się z rodzicami
...................
Czy potrafi samodzielnie zająć się zabawą
..............................
Czy ma kontakt z innymi dziećmi
...............................
Czy lubi bawić się z innymi dziećmi?
..................................
Czy jest przyzwyczajone do zabawy tylko z dorosłymi? ..............
Inne uwagi dotyczące zachowania dziecka
.........................................................................................
.........................................................................................

III. Emocje (proszę podkreślić stwierdzenia, które dziecko charakteryzują )










Nieśmiałe
Zalęknione
Trudno adoptujące się do nowej sytuacji
Radosne i wesołe
Bardzo ruchliwe
Bardzo spokojne
Aktywne i zainteresowane tym, co dzieje się wokół
Łatwo wpadające w złość lub rozpacz
Śmiałe i otwarte wobec innych

IV. Ulubione zabawy, zainteresowania, upodobania mojego dziecka:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
V. Czy dziecko lubi, gdy mu się czyta? Ulubione książki:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

VI. Inne informacje o dziecku: ( uprzejmie prosimy o przekazanie tych informacji,
które uznacie Państwo za ważne )
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Zgadzam się na przetwarzanie wymienionych danych na potrzeby przedszkola.

..............................................................
( Podpis rodziców /prawnych opiekunów)

Dziękujemy za wypełnienie powyższej ankiety i prosimy o złożenie jej w biurze
przedszkola „Mali Einsteini” lub przesłanie drogą elektroniczną na adres

przedszkle@malieinsteini.com.pl

