KWESTIONARIUSZ, cz. 2

dla kandydatów do kl. IV-VII

 imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………….…………………………
 proszę zaznaczyć (nie więcej niż 3) najważniejsze powody/motywy wyboru dla dziecka
naszej szkoły:
 bliskość miejsca zamieszkania
 jest to szkoła niepubliczna
 małe zespoły klasowe
 katolicki charakter wychowania
 wysoki poziom nauczania
 dobra opinia znajomych
 do szkoły uczęszcza starsze rodzeństwo
 do tutejszego przedszkola uczęszcza młodsze rodzeństwo
 inne: ……………………………………………………………………………………………….
 informacje o dziecku:
1) Dziecko jest  praworęczne

 leworęczne

2) Czy dziecko ma:
- wadę wzroku
- wadę słuchu
- wadę wymowy
- wadę postawy
- alergię







nie
nie
nie
nie
nie

3) Czy jest/ było pod opieką:
- okulisty
- ortoptyka
- logopedy
- psychoterapeuty
- psychiatry







nie
nie
nie
nie
nie







tak
tak
tak
tak
tak (jaką?) ………………………..………………………






jest
jest
jest
jest
jest







było
było
było
było
było

Czy dziecko aktualnie pozostaje pod opieką poradni specjalistycznej?
 nie

 tak, od kiedy? ……………...…..

jakiej? ……………………………………………………………………………………………….
ze względu na ………………………………..……………………………………………………
4) Czy dziecko uczestniczyło w terapii:
- integracji sensorycznej

 nie

 tak, kiedy? …………….

- wzrokowej (ortoptycznej)

 nie

 tak, kiedy? …………….

- słuchowej

 nie

 tak, kiedy? ……………. jakiej? ……...…...………

5) Czy dziecko posiada opinię lub/i orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 nie

 tak, data wystawienia ………………………

czego dotyczy? …………………………………………………………………………………….
….……………………………………………………………………………………………………
(prosimy o przedstawienie jej podczas rozmowy rekrutacyjnej)

6) Czy Państwa dziecko jest (proszę zaznaczyć te cechy, które charakteryzują Państwa
dziecko):










radosne
pogodne
szczęśliwe
towarzyskie
skryte
zamknięte
nieśmiałe
wrażliwe
energiczne











impulsywne
łagodne
niecierpliwe
koleżeńskie
troskliwe
gadatliwe
cierpliwe
wytrwałe
nerwowe











samodzielne
uparte
uległe
bardzo szybkie
lubi ład i porządek
nie lubi być zaskakiwane
nie lubi nowych sytuacji
lubi niespodzianki
urodzony przywódca

7) W jaki sposób dziecko spędza czas wolny? Jakie są jego ulubione zajęcia? Czego nie
lubi? Co sprawia mu trudność?
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
8) Proszę wpisać oceny z I semestru aktualnej klasy (wypełniają Rodzice)
zachowanie

………………….

przyroda

………………….

religia

………………….

matematyka

………………….

język polski

………………….

zajęcia komput.

………………….

język ………..

………………….

zajęcia techniczne ………………….

muzyka

………………….

wych. fizyczne

………………….

plastyka

………………….

…………………

………………….

historia

………………….

………………….

………………….

9) Czy jest jeszcze coś, o czym powinnyśmy wiedzieć jako szkoła? Tu można napisać
jeszcze kilka słów o swoim dziecku i rodzinie.
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…
………………….……………………………………………………………………….……...…

