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                                  (pieczęć przedszkola / szkoły) 

 

 

INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA 

DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

Imię i nazwisko dziecka:  

Rok szkolny : 2016/2017 

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  
 

 

 

 
2) zauważone trudności  
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka  
4) wskazówki dla rodziców  

1.Umiejętności społeczne  

Umie się przedstawić   Przestrzega reguły, zasady i normy ustalone  w grupie  

Nawiązuje pozytywne kontakty z rówieśnikami i dorosłymi  W miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach  życiowych  

Grzecznie zwraca się do innych     

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci – edukacja matematyczna 

Poprawnie liczy obiekty na materiale konkretnym  Zna stałe następstwo pór roku ( potrafi je nazwać i wymienić w 
kolejności występowania) 

 

Dodaje i odejmuje w zakresie 10  Zna stałe następstwo dni tygodnia ( potrafi je nazwać i wymienić w 
kolejności występowania) 

 

Porównuje liczebność  zbiorów (równoliczne i nierównoliczne)   Zna stałe następstwo miesięcy w roku ( potraf i je nazwać i wymienić w 
kolejności występowania) 

 

Zna cyfry od 0 do 9 i tworzy z nich liczby od 0 do 10   Rozróżnia i nazywa figury geometryczne (koło, kwadrat, prostokąt, 
trójkąt) 

 

Rozróżnia stronę lewą i prawą  Klasyfikuje obiekty wg przynajmniej 2 cech (wielkość, kolor, kształt, 

przeznaczenie) 

 

14. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka  
      (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).  

Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru  Układa krótkie zdania  

Potrafi rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na 
obrazku 

 Dzieli zdania na wyrazy  

Dysponuje prawidłową sprawnością manualną rąk   Dzieli wyrazy na sylaby  

Słucha opowiadań, baśni i rozmawia o nich  Wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej  

Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych 
rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli 

 Układa proste wyrazy z liter i potrafi je przeczytać; 
 

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci.  

Badanie logopedyczne –wada (W) 
     lub brak (B) 

 Uważnie słucha pytań i udziela logicznych odpowiedzi   

W zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.  Formułuje dłuższe wypowiedzi np. opisuje obrazek   
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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. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka  
      (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania).  

Kreśli znaki literopodobne i podejmuje próby pisania  Prawidłowo trzyma przybory piśmienne (ołówek, mazak)  

Prawidłowo trzyma nożyczki i potrafi się nimi posługiwać  Lateralizacja (prawostronna, lewostronna, skrzyżowana)  

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

Samo wykonuje czynności higieniczno-sanitarne (mycie rąk itd.)  Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu  

Samodzielnie ubiera i rozbiera się    


