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....................................................................... 
                                  (pieczęć przedszkola / szkoły) 

 

 

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA 

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

Rok szkolny : 2015/2016 

Forma wychowania przedszkolnego*: przedszkole 

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 
 

Osiągnięcia dziecka nauczyciel określa za pomocą skali: 

A –umiejętność została w pełni ukształtowana;    B –umiejętność należy doskonalić; 

C –umiejętność jest w fazie kształtowania i należy ją rozwijać; D –umiejętność jeszcze nie występuje. 

 
I. Opanowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego 

w obszarze: 

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej: 

    1) mocne strony dziecka :  

 

2) zauważone trudności  

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka  

4) wskazówki dla rodziców  
 
2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania: 

1) mocne strony dziecka  

 

 

 

1.Umiejętności społeczne  
Chętnie przebywa w grupie  W miarę samodzielnie radzi sobie w różnych  sytuacjach życiowych  
Przestrzega reguły , zasady i normy ustalone w grupie   Podaje swoje imię i  nazwisko   
Współdziała  z rówieśnikami  w zabawach i sytuacjach zadaniowych  Podaje swój adres zamieszkania  

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – edukacja matematyczna 
Rozróżnia stronę lewą i prawą (40)  Posługuje się liczebnikami porządkowymi (47)  
Ustala położenie przedmiotów w przestrzeni (41)  Rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, 

trójkąt) (48) 
 

Porównuje liczebność zbiorów stosując określenia „więcej”, „mniej”, 
„tyle samo” (42)  Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej 2 cech (wielkość, kolor, kształt, 

przeznaczenie)(49) 
 

Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym (44)  Układa rytmy, kontynuując podany wzór (50) 
 

 

Ustala   poprawny wynik dodawania i odejmowania posługując się 
materiałem konkretnym (45)  Wymienia w kolejności dni tygodnia  

Wymienia w kolejności pory roku    

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i 
pisania (– pamięć i uwaga ) 

 
14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania  

      (-percepcja słuchowa) 
Poprawnie wykonuje zadania na podstawie wysłuchanego tekstu 
literackiego lub instrukcji (np. wskazuje, koloruje)  

 Wyróżnia głoski w nagłosie   

Odtwarza z pamięci elementy obrazka, położenie obrazka, układy 
przestrzenne  

 Wyróżnia głoski w wygłosie   

Skupia uwagę w czasie czytania opowiadań, bajek  Dokonuje podziału wyrazów na sylaby 2-3 sylabowych   
Udziela logicznych odpowiedzi na pytania po wysłuchanym tekście  Dokonuje analizy i  syntezy głoskowej słów  3-4 głoskowych     
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2) zauważone trudności  

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka  

4) wskazówki dla rodziców  

 
3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej: 

1) mocne strony dziecka  

 
2) zauważone trudności  

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka 

4) wskazówki dla rodziców  

 

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych: 
1) mocne strony dziecka  

 

2) zauważone trudności  

3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka . 

4) wskazówki dla rodziców  

 

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania: 

 

1) opis 

2) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu 

3) wskazówki dla rodziców  

 
 

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku: 

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

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

  

 

 
 

 

  (data i podpis nauczyciela)                                                                                                                           (pieczęć i podpis dyrektora)     

 

                                                                                         
 

 

* Wpisać odpowiednio: przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, punkt przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego. 
 

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i 
pisania (-  sprawność manualna/grafomotoryczna ) 

 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania (– percepcja 
wzrokowa) 

 

Rysuje po śladzie wzory litero-podobne zgodnie 
 z podanym kierunkiem (16) 

 Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru  

Prawidłowo trzyma nożyczki / potrafi się nimi posługiwać  Dokładnie odwzorowuje  kształty, układy przedmiotów    
Prawidłowo trzyma przybory piśmienne (ołówek, mazak) (19)  Wyszukuje podobieństwa na obrazkach   
Lateralizacja  (prawostronna, lewostronna, skrzyżowana)  Wyszukuje różnice na obrazkach   
Odczytuje informacje przekazane  za pomocą symboli  (38)  Składa obrazek z części bez wzoru (przynajmniej z 6 elementów)  (26)  

2. Czynności samoobsługowe – samodzielność  
Samodzielnie ubiera i rozbiera się   Doprowadza rozpoczęte czynności do końca   
Samodzielnie przygotowuje i porządkuje swoje miejsce pracy   Umie poprawnie umyć się i wytrzeć  
Samodzielnie organizuje sobie zabawy dowolne   Umie umyć zęby  
Samodzielnie wykonuje zadania   Samodzielnie korzysta z toalety  


