
Ankieta dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę 

w Szkole Podstawowej nr 198 z oddziałami sportowymi 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety. Informacje, jakich Państwo udzielą, będą wykorzystane w celu 

zapewnienia dzieciom, jak najlepszych warunków nauki, wychowania i opieki. 

Imiona i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………… 

Jeżeli chcą Państwo udzielić nam informacji nt. Sytuacji zdrowotnej dziecka, to proszę uzupełnić punkty 

1 – 3 

1. Sytuacja zdrowotna dziecka – choroby, o których szkoła powinna wiedzieć (np. przyjmowanie przez 

dziecko leków, niepełnosprawność, wada wzroku, słuchu, padaczka itp.) 

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

2. Czy dziecko jest pod opieką poradni specjalistycznej? (jeżeli tak, to jakiej?) 

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

3. Czy dziecko jest pod opieką poradni psychologiczno – pedagogicznej? 

 nie 

 tak, z jakiego powodu? ....................................................................................................................... 

4. Jakie zainteresowania, uzdolnienia przejawia Państwa dziecko?  

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

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

5. Z czym dziecko ma/może mieć trudności? 

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

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

6. Na jakie cechy dziecka należy zwrócić szczególną uwagę, co według Państwa wymaga korekty,  

a co wzmocnienia (np. nieśmiałość – pracować nad zmniejszeniem lub wyeliminowaniem, 

nadpobudliwość – pracować nad wyciszeniem itp.)? 

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

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

7. Jakiego dodatkowego wsparcia oczekują Państwo od Szkoły?: 

 Organizacji zajęć wyrównawczych, jakich? ………………………………………………………... 

 Organizacji kół zainteresowań, jakich?…………………………………........................................... 

 Organizacji zajęć sportowych, w jakiej dyscyplinie? ………………………………………………. 

 Pomocy psychologiczno – pedagogicznej wynikającej z/ze: 

 niepełnosprawności 

 niedostosowania społecznego 

 zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 zaburzeń zachowania lub emocji 

 szczególnych uzdolnień 

 specyficznych trudności w uczeniu się 



 deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

 choroby przewlekłej 

 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

 niepowodzeń edukacyjnych 

 zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi 

 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

 Innego, jakiego? 

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

8. Czy jesteście Państwo w stanie wspomóc pracę szkoły?: 

 tak 

 nie 

9. Jeżeli na poprzednie pytanie padła odpowiedź “tak”, proszę określić w jakiej postaci?: 

 włączę się w organizację uroczystości/imprez klasowych/szkolnych 

 będę opiekunem podczas wycieczki 

 postaram się o sponsorów dla Szkoły 

 wspomogę Szkołę finansowo lub rzeczowo (pomoce naukowe, sprzęty, materiały biurowe, inne, 

jakie?) ................................................................................................................... .............................. 

 mam pomysł na uatrakcyjnienie życia klasy/szkoły, jaki? 

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

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

 zapoznam uczniów ze specyfiką zawodu, jaki wykonuję ………………………………………….. 

 pomogę wykonać elementy dekoracyjne, pomoce dydaktyczne 

 poprowadzę zajęcia z uczniami (np. hobby rodziców)……………………………………………… 

 pomogę zorganizować spotkanie z ciekawą osobą………………………………………………….. 

 udostępnię swoje eksponaty, zbiory do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych, jakie?.................... 

 zaproszę uczniów do instytucji, w której pracuję, zorganizuję zwiedzanie………………………… 

 inne …………………………………………………………………………………………………. 

10. Czy dziecko będzie korzystało ze stołówki szkolnej? 

 tak 

 nie 

11. Czy dziecko będzie korzystało ze świetlicy? 

 tak 

 nie 

12. Inne, istotne informacje o dziecku, rodzinie, które mogłyby pomóc w pracy dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczej …………………………………………………………………………… 

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

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 


