
  
  
  
  

…………………………………………..  …………………………………………..  
          (pieczęć szkoły)                                                                              (miejscowość, data)  

Indywidualna charakterystyka dziecka   
(informacja nauczyciela wychowawcy o dziecku) 

Podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1591)  
 

I. Dane ucznia:  
 

Imię i nazwisko    

Data i miejsce urodzenia    

Przedszkole  
  
  

 
 
 

Czy dziecko było badane        
w poradni 
psychologicznopedagogicznej?  

 TAK   NIE  

Jeśli tak – gdzie i kiedy?  

………………………………………………………………  

………………………………………………………………  
 
II. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne dziecka w przedszkolu  
 

1. Jak dziecko rozstaje się z rodzicami, jak długo trwał okres adaptacji w przedszkolu? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak sobie radzi w obszarze samodzielności w przedszkolu: jedzenie/ ubieranie/ toaleta? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Czy dziecko komunikuje się werbalnie z opiekunami/ rówieśnikami? Jeżeli nie, to czy 
podejmuje próby komunikacji niewerbalnej (gesty)? Jak komunikuje o swoich 
potrzebach nauczycieli/ rówieśników? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 

4. Jak dziecko się bawi, czy podejmuje zabawy tematyczne z rówieśnikami? Czy chętnie 
podejmuje zabawy grupowe/ prace stolikowe (jak sobie z nimi radzi)?  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak dziecko reaguje, kiedy doświadcza trudnych emocji/ niepowodzeń (złość/ 
rozżalenie/ tęsknota/) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

6. Jak zachowuje się w czasie wyjazdów/wycieczek? Czy chętnie bierze udział w 
przedstawieniach/ występach, jak się wówczas zachowuje? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….... 

7. Charakterystyka środowiska rodzinnego ( w tym informacje na temat współpracy 
opiekunów ze szkołą) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
III. Rozwój ruchowy 

 
1. Jak dziecko radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem w zakresie motoryki dużej? (np. 

czy jest niezgrabne ruchowo, często potyka się, jest powolne lub nadruchliwe i ma 
problem usiedzieć w miejscu, czy chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, jak sobie 
radzi z zadaniami ruchowymi, co sprawia mu trudność) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 



2. Jak dziecko radzi sobie z codziennym funkcjonowaniem w zakresie motoryki małej i 
koordynacji wzrokowo -  ruchowej? (np. prace manualne, plastyczne, chwyt narzędzia 
pisarskiego, siła docisku) 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
3. Ocena pod kątem napięcia mięśniowego: 

 w jaki sposób dziecko najczęściej siada podczas zabawy? 
 czy pozycja siedząca przy stoliku jest prawidłowa? 
 czy w trudniejszych zadaniach widoczne są synkinezje?  
 czy dziecko będąc zaabsorbowane jakąś czynnością często ma uchylone usta? 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Przebieg procesu wdrażania i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
 

1. Rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe dziecka  

………………………………………...………………………………………………………….. 
……………...…………………………………………………………………………………….. 
……………...…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………….. 
……………...…………………………………………………………………………………….. 
……………...……………………………………………………………………………………..
………………..…………………………………………………………………………………... 

2. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dziecka  

………………………………………...………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
……………...…………………………………………………………………………………….. 
……………...…………………………………………………………………………………….. 
………………………………………...………………………………………………………….. 
……………...……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….  



3. Trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu (niepokojące zachowania) 

………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...………………………………………………...…………………………………  

4. Działania podjęte przez nauczycieli w celu poprawy funkcjonowania dziecka w 
przedszkolu.  

………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………...………………………………………………………… 
……………...………………………………………………...………………………………… 
……………...………………………………………………...…………………………………  

6. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielane dziecku w przedszkolu wraz    z 
okresem ich trwania i częstotliwością  

w przypadku objęcia zajęciami specjalistycznymi konieczne jest dołączenie opinii specjalisty  
– logopedy, terapeuty pedagogicznego, psychologa, pedagoga i innych  

………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………...………………………………………………...…… 
…………………………………………………………………………………………………  

7. Efekty udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………...………………………………………………………… 
……………...……………………………………………………………………………………  

8. Wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.  

………………………………………...………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
……………...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………...………………………………………………………… 
……………...……………………………………………………………………………………  

 
 
 



Załączniki *:   
 szczegółowa informacja opisowa na temat trudności wychowawczych   
 opinia specjalisty (logopedy, terapeuty pedagogicznego, psychologa, pedagoga i innych)  

  

  

    

    

………………………………………………. ………………………………………………. 

podpis i pieczęć dyrektora szkoły podpis            podpis wychowawcy  

  

*) proszę zakreślić odpowiednie  


