
 

 

 

...........................................          
 (pieczątka placówki)   
     

     

  
 
 

         

INFORMACJA O DZIECKU W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 
 

I. Informacje ogólne: 
 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………...………….. 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………….…….. 

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: …………………………………………. 

        …………………………………………. 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..…… 

5. Telefon do rodzica/opiekuna prawnego: ……………………………………………………… 

6. Grupa przedszkolna…………………………………………………………………………… 

II. Charakterystyka rozwoju dziecka: 

1. Sprawność ruchowa ogólna 

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

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

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

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

 (np. chęć uczestniczenia w zabawach ruchowych; poruszanie się przy muzyce i do muzyki; równowaga; jazda na rowerze, 

   hulajnodze) 
 

2. Sprawność manualna  

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

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

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

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

 (np. posługiwanie się nożyczkami; chęć wykonywania prac plastycznych; sprawność w zakresie samoobsługi tj. zapinanie 

                guzików, sznurowanie butów; zabawy manipulacyjne) 
 

3. Gotowość do nauki pisania  

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

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

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

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

(np. posługiwanie się narzędziami pisarskimi; tworzenie prostych i złożonych znaków; kreślenie prostych  znaków                 

literopodobnych oraz prostych szlaczków z zachowaniem ciągłości ruchów ręki, kreślenie po śladzie) 
 

4. Rozwój mowy, zdolność wypowiadania się  

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

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

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

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

(np. mowa płynna, wyraźna, rytmiczna; poprawność wypowiadania dźwięków mowy; wypowiadanie się prostymi 

zdaniami; bycie pod opieką logopedy) 
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5. Koncentracja uwagi  

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

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

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

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

 (umiejętność skupienia się na zabawie/zadaniu; łatwość rozpraszania się pod wpływem zewnętrznych bodźców) 
 

6. Gotowość do nauki czytania  

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

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

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

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

 (np. rozróżnianie głosek na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; wykazywanie chęci 

 poznawania wybranych liter na skutek zabawy i spontanicznych odkryć) 
 

7. Gotowość do nauki matematyki  

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

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

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

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

(np. znajomość podstawowych figur geometrycznych; określanie kierunków; rozróżnianie stron; posługiwanie się 

liczebnikami głównymi i porządkowymi; rozpoznawanie cyfr od 0 do 9; dodawanie i odejmowanie w oparciu o konkret; 

przeliczanie elementów) 
 

8. Rozwój emocjonalno-społeczny  

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

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

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

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

 (np. kontakt z rówieśnikami i dorosłymi; tempo pracy i aktywność na tle grupy; reakcja na powodzenia  

 i niepowodzenia; charakterystyczne cechy zachowania; zainteresowania) 
 

9. Inne informacje o dziecku mogące mieć znaczenie dla diagnozy 

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

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

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

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

 

 

 

 

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

podpis nauczyciela/wychowawcy      podpis i pieczątka dyrektora 

 

 

 

 

miejscowość …………………………....……. data ……………….…….. 

 

 

 

 

  


