
 

Drodzy Rodzice! 

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej wspomagania 

rozwoju dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości                                    

z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

Wypełnione ankiety prosimy odesłać na   

adres e-mail   przed6@um.sandomierz.pl 

 

 

                                                                                                        Z góry dziękujemy 

 Zespół ds. ewaluacji 
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Ankieta dla Rodziców 

 

Celem ankiety jest  poznanie Państwa opinii na temat działań przedszkola w zakresie 

wspomagania rozwoju dzieci odpowiednio do potrzeb, możliwości i sytuacji społecznej 

dzieci. 

 

1.W jaki sposób nauczyciele pozyskują informacje o potrzebach i możliwościach 

Państwa dziecka? 

• karta zapisu do przedszkola  

• obserwacja aktywności dziecka  

• rozmowy, kontakty indywidualne  

• nauczyciele pytają o możliwości, potrzeby, uzdolnienia mojego dziecka  

• badanie gotowości szkolnej 

• inne jakie?………………………………………………………………… 

2. Czy Państwa dziecko ma szczególne potrzeby, które wymagają indywidualnego 

podejścia? 

• tak  

• nie  

• Jeśli tak to jakie?......................................................................................... 

3. Czy poinformowaliście Państwo o tych potrzebach nauczycieli grupy, do której 

uczęszcza dziecko? 

• tak  

• nie  

 

4. Czy w Państwa ocenie przedszkole podejmuje działania odpowiednie do potrzeb 

Waszego dziecka? 

• tak  

• nie  

• nie wiem 

5. Czy Państwa dziecko ma jakieś szczególne uzdolnienia, zainteresowania? 

• tak  

• nie  

• nie wiem  

• jeśli tak, to jakie?......................................................................................... 

 



6. Czy otrzymujecie Państwo od nauczycieli informacje o rozpoznawanych przez                         

przedszkole potrzebach, możliwościach, uzdolnieniach, zainteresowaniach dziecka? 

• tak 

• nie 

7. Czy przedszkole wspiera uzdolnienia, szczególne zainteresowania dziecka ? 

• tak  

• nie  

• jeśli tak to proszę zaznaczyć jakie: 

                                               

• udział w różnych konkursach  

• występy artystyczne 

• zajęcia z rytmiki  

• zachęcanie do czytania, pisania  

• zajęcia z jęz. angielskiego 

• kółko  plastyczne  

8. Czy w Państwa opinii dziecko potrzebuje form pomocy w przedszkolu? Proszę 

zaznaczyć jakich form: 

• terapia logopedyczna  

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• zajęcia wyrównawcze  

• zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia  

• inne, jakie?................................................................................. 

9. Z jakich form pomocy korzysta dziecko w przedszkolu? 

• terapia logopedyczna  

• terapii pedagogiczna 

• zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

• zajęcia  rozwijające umiejętności społeczno-emocjonalne 

• zajęcia z integracji sensorycznej 

• zajęcia rewalidacyjne 

• zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia  

• nie korzysta 

10. Czy Państwa dziecko znajduje się w szczególnej sytuacji społecznej, o której 

powinno wiedzieć  przedszkole, aby potrafiło wspierać dziecko? 

• tak  

• nie  

 

 



11. Czy przedszkole podjęło działania uwzględniające tę sytuację? 

• tak  

• nie  

• nie dotyczy  

12. Czy Państwa zdaniem w przedszkolu można zauważyć jakiekolwiek formy 

dyskryminacji? 

• tak  

• nie  

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety 

 

 


