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Arkusz zgłoszenia dziecka na badanie gotowości szkolnej 
 

 
Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………………………. 
 
Data  i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………………….. 
 
Miejsce zamieszkania:  ……………………………………………………………………………………... 
 
Przedszkole/ Szkoła: ………………………………………………………………………………………... 
 
Sprawność fizyczna  
 
 
 
Umiejętności społeczne  
 
- obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co do niego mówią i czego oczekują:    …………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………..  
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- stosuje zwroty grzecznościowe: …………………………………………………………………………... 
- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach  
   i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych: …………………………………………………… 
   …………………………………………………………………………………………………………….  
   ……………………………………………………………………………………………………………  
   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
- w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich    
   zachowań: ……………………………………………………………………………………………….... 
   ……………………………………………………………………………………………………………..  
   ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne:  
 
- umie poprawnie umyć się  i  wytrzeć oraz umyć zęby  
   ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
- właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie 
   ……………………………………………………………………………………………………………...  
- samodzielnie korzysta z  toalety: ………………………………………………………………………….. 
- samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o rzeczy osobiste i nie  naraża ich na zgubienie lub kradzież  
   ……………………………………………………………………………………………………………...  
   ……………………………………………………………………………………………………………...  
- utrzymuje porządek w swoich  w otoczeniu : ……………………………………………………………...  
  ………………………………………………………………………………………………………………  
  ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Zainteresowania i formy aktywności artystycznej oraz  konstrukcyjnej:   
 
- wie, jak się należy zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze,   
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   w kinie: …………………………………………………………………………………………………….  
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
- odgrywa role w przedstawieniach, posługując się mową, mimiką, gestem, ruchem: ……………………..  
   ……………………………………………………………………………………………………………..  
- dostrzega zmiany dynamiki, tempa i  wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub     
   tańcząc : …………………………………………………………………………………………………..   
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych, tworząc proste kompozycje : ………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………..  
 
- wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów: ………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Gotowość do nauki czytania, pisania i liczenia  
 
- interesuje się czytaniem i pisaniem:  ……………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………  
 
- dokonuje  analizy i syntezy słuchowej: ………………………………………………………………….... 
   ……………………………………………………………………………………………………………... 
   ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
-  sprawność grafomotoryczna: ……………………………………………………………………... 
   ……………………………………………………………………………………………………………... 
 
- poprawność wymowy: …………………………………………………………………………………….. 
   …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- liczy kolejno: ………………………………………………………………………………………………  
- zna liczebniki porządkowe: ………………………………………………………………………………..  
- posiada orientację w schemacie własnego ciała, przestrzeni i na kartce papieru: …………………………  
   ……………………………………………………………………………………………………………...  
 
Inne spostrzeżenia na temat dziecka.  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Zastosowane formy pomocy  dziecku  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    …………………………………                                                          ………………………… 
        (Pieczęć przedszkola)                                                                     (Data i podpis nauczyciela) 


