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pieczęć przedszkola  
 

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA 

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Imię i nazwisko dziecka  
 

Rok szkolny  

Forma wychowania przedszkolnego* przedszkole 

 

    Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
 

I.     Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego w obszarze:  
 

1.     Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 
 

1)   mocne strony dziecka 

jest sprawne fizycznie; prawidłowo koloruje więcej niż 1 wzór  
 

2)   zauważone trudności 

posiada niski poziom sprawności manualnej; rysuje, nie trzymając się śladów  
 

3)   podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

Organizowanie zabaw i ćwiczeń ruchowych o wyższym poziomie trudności. 

Zachęcanie dziecka do wykonywania ćwiczeń grafomotorycznych.  
 

4)   wskazówki dla rodziców 

Zachęcanie dziecka do uczestnictwa w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.  
 

2.     Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 

 

1)   mocne strony dziecka 

spokojnie rozstaje się z opiekunem przed zajęciami; nie zraża się napotkanymi 

trudnościami, stara się je pokonać; odróżnia dobro od zła; przejawia 

wrażliwość moralną (np zawstydzenie i poczucie winy), lecz rekompensuje 

krzywdy na polecenie nauczyciela  
 

2)   zauważone trudności 

ma trudności z kontrolowaniem emocji, ale stara się nad nimi panować; nie 

potrafi wymienić osób godnych naśladowania; nie potrafi podać swoich 

mocnych stron  
 
3)   podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

Sprzyjanie rozwojowi emocjonalnemu dziecka poprzez określanie jego 

aktualnych stanów emocjonalnych (uświadomienie ich sobie i poprawne ich 

nazywanie) oraz poznawanie sposobów rozładowywania negatywnych emocji.  
 



 

4)   wskazówki dla rodziców 

Zaspokajanie podstawowych potrzeb psychicznych dziecka (poczucie 

bezpieczeństwa, akceptacji, miłości, uznania, szacunku).  
 

3.     Społeczny obszar rozwoju dziecka: 
 

1)   mocne strony dziecka 

podaje swoje imię; wie, jak się nazywa; wie, ile ma lat; potrafi wymienić 

osoby, z którymi mieszka; wymienia imiona rodziców; podaje nazwę stolicy 

Polski; wie, jak wygląda flaga i godło Polski; chętnie wchodzi w relacje z 

dorosłymi; chętnie współpracuje z rówieśnikami; dostrzega i akceptuje 

tożsamość innych (wymienia różnice, np; kolor skóry, język, sposób ubierania 

się, i podobieństwa, np; potrzeba zabawy, wspólne zainteresowania, istniejące 

między nim a innymi dziećmi , i bez względu na nie – podejmuje wspólne 

działania); w większości sytuacji stara się być niezależne; szanuje odmienność 

innych ludzi  
 

2)   zauważone trudności 

nie zna swojego adresu zamieszkania; nie wie, gdzie pracuje mama i na czym 

polega jej praca; nie wie, gdzie pracuje tata i na czym polega jego praca; nie 

potrafi podać nazwy państwa, w którym mieszka; nie podaje nazwy 

najdłuższej rzeki w Polsce; nie rozpoznaje hymnu Polski; zdarza mu się łamać 

normy, reguły i umowy; zdarza mu się nie podporządkowywać poleceniom 

dorosłych; zdarzają mu się konflikty z dziećmi, zdarza mu się w takich 

sytuacjach zachować agresywnie; nie jest asertywne  
 

3)   podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

Poszerzanie doświadczeń społecznych dziecka poprzez stawianie zadań 

wymagających pełnienia różnorodnych ról oraz pogłębianie jego wiedzy o 

otoczeniu społeczno-przyrodniczym.  
 

4)   wskazówki dla rodziców 

Angażowanie dziecka w czynności wynikające z organizacji życia w rodzinie 

poprzez stawianie mu bardziej odpowiedzialnych zadań. Stwarzanie 

warunków i sytuacji umożliwiających poszerzanie wiedzy o otoczeniu 

społeczno-przyrodniczym.  
 

4.     Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 
 

1)   mocne strony dziecka 

wymienia 1 lub 2 zasady dbałości o zdrowie; układa z puzzli obrazek 

samodzielnie, ale powoli; dzieli słowa na sylaby; dzieli na głoski 11–12 słów; 

rozpoznaje i nazywa wybrane litery; układa wyrazy z liter, ale czasami 

popełnia błędy; wykonuje 10–12 poleceń wydanych w języku obcym 

nowożytnym; posiada bogate słownictwo w zakresie języka obcego (powyżej 

50 słów); orientuje się w schemacie własnego ciała; wymienia nazwy części 

ciała; rozumie znaczenie wybranych terminów: nad, pod, na, w, po lewej 

stronie, po prawej stronie, między; wymienia nazwy kolejnych dni tygodnia; 

liczy obiekty w zakresie 10 i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; określa 

równoliczność i nierównoliczność zbiorów poprzez łączenie ich elementów w 



 

pary; odczytuje wybrane cyfry; wyznacza wynik dodawania z pomocą osoby 

dorosłej; wyznacza wynik odejmowania z pomocą osoby dorosłej; rozpoznaje 

i nazywa przynajmniej trzy figury geometryczne; posiada dobrze rozwiniętą 

pamięć wzrokową; posiada pamięć ruchową rozwiniętą na poziomie 

przeciętnym; podaje nazwy warzyw; podaje nazwy owoców; podaje nazwy 

zwierząt żyjących w Polsce; wymienia zjawiska atmosferyczne; podaje 

przykłady pojazdów: lądowych, wodnych, powietrznych  
 

2)   zauważone trudności 

nie wymienia zagrożeń; rysuje prawidłowo 1 szlaczek; nie odwzorowuje 

kształtów figur; nie odwzorowuje liter; nie podejmuje prób pisania; wyjaśnia 

znaczenie mniej niż 4 słów; formułuje wypowiedzi, posługując się prostymi 

zdaniami; nie podaje przyczyny albo skutku zdarzenia; przejawia problemy z 

wyodrębnianiem zdań z wypowiedzi; przejawia problemy z określaniem 

liczby słów w zdaniu; nie układa zdań z wyrazów; nie czyta zdań; nie zna 

nazw wszystkich miesięcy; przejawia problemy z samodzielnym 

odtwarzaniem krótkich tekstów rymowanych; nie potrafi się skupić na zadaniu 

dłużej niż 5 minut, nie kończy go; nie potrafi wymienić nazw zwierząt 

egzotycznych; nie potrafi podać nazw przedmiotów przyciąganych przez 

magnes lub nazw przedmiotów tonących w wodzie; nie potrafi podać 

sposobów ochrony środowiska naturalnego; nie wie, przy jakim kolorze 

sygnalizacji świetlnej przechodzi się przez ulicę; nie rozróżnia dzieł: 

malarskich, rzeźbiarskich i architektonicznych; nie wymienia nazw 

związanych ani z teatrem, ani z filmem; wymienia nie więcej niż 2 nazwy 

urządzeń technicznych służących poprawie komfortu życia człowieka  
 

3)   podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

Wskazany kontakt i ścisła współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną oraz realizacja zaleceń specjalistycznych.  
 
4)   wskazówki dla rodziców 

Konieczny kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  
 

II.     Samodzielność, w tym umiejętności i wykonywanie czynności 

samoobsługowych: 
 

1)   mocne strony dziecka 

Wykonuje czynności samoobsługowe: umie poprawnie umyć się i wytrzeć 

oraz umyć zęby; nakrywa do stołu i sprząta po sobie; posługuje się sztućcami; 

samodzielnie korzysta z toalety; samodzielnie ubiera się i rozbiera; Jest 

samodzielne w zakresie: utrzymywania porządku wokół siebie; radzenia sobie 

w sytuacjach życia przedszkolnego; przewidywania skutków swojego 

działania w sytuacjach zabawowych; organizowania zabaw swobodnych; 

dokonywania wyborów; podaje różnice pomiędzy porządkiem a bałaganem  
 

2)   zauważone trudności 

Ma trudności z wykonywaniem niektórych czynności samoobsługowych: 

zapinaniem i rozpinaniem guzików; wiązaniem sznurowadeł  
 



 

3)   podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

Stawianie zadań wymagających większej samodzielności dziecka (w tym 

wykonywania czynności samoobsługowych). Zachęcanie dziecka do 

samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych.  
 

4)   wskazówki dla rodziców 

Wykorzystywanie niektórych sytuacji życia codziennego do samodzielnego 

działania dziecka. Ćwiczenia pojedynczych czynności samoobsługowych.  
 

III.     Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i 

zainteresowania: 
 

1)  

                       Zna zasadę identyczności (dopasowuje takie same elementy),różnicuje kolory 

                       różnicuje kształty, buduje prezentowane jej budowle z klocków ,manipuluje   

                       zabawkami, reaguje na dźwięki otoczenia, odwraca głowę w kierunku ich   

                       źródła, nawiązuje kontakt wzrokowy, dłużej potrafi zająć się aktywnością,      

                       która w danej chwili ją interesuje, chętnie ogląda książeczki – potrafi wskazać,  

                      gdzie jest np. zwierzątko, wydłużył się czas skupienia uwagi. 

 
 

2)   podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu 

           Należy bazować na wielozmysłowym poznawaniu świata. Używać różnego  

typu materiałów, tak aby zwiększać zainteresowania dziecka. Stosować  

różnorodne przedmioty, zabawki, czytać tematyczne bajki. 
 

 

3)   wskazówki dla rodziców 

 

           Należy bazować na wielozmysłowym poznawaniu świata. Używać różnego  

typu materiałów, tak aby zwiększać zainteresowania dziecka. Stosować  

różnorodne przedmioty, zabawki, czytać tematyczne bajki. 
 

 

IV.     Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku: 
 

 Lateralizacja prawostronna. 

Dominacja oka prawego. 

Wykonuje prace plastyczne na dany temat na przeciętnym poziomie. 

Śpiewa piosenki na przeciętnym poziomie. 

Dziecko nie  jest gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych. 

 
 

 
 

 

 
 

 

………………………………………………………                                                              ………………………………………………… 
                     data i podpis nauczyciela                                                                                     pieczęć i podpi s dyrektora  

 

 

Powyższą diagnozę  gotowości szkolnej otrzymałam/ otrzymałem dnia 


