
Ankieta 

potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 

oraz w zakresie wychowania przedszkolnego 

Uwaga: Prawidłowe odpowiedzi prosimy podkreślić. 

 

1. Czy jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z opieki nad dzieckiem od 20 tygodnia życia 

do lat 3 (opieka w żłobku). 

 

 TAK    - NIE 

 

2. Czy jesteście Państwo zainteresowani objęciem wychowaniem przedszkolnym dziecka w wieku 

od 3  do 5 lat. 

 

 TAK   - NIE 

 

3.  Czy są Państwo osobami wchodzącymi i/lub powracającymi na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka tj.: 

 

a)  pracującą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, 

 

Matka                                              Ojciec 

 TAK                                           - TAK 

 NIE                                           - NIE  

 

b)  osobą bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, 

 

Matka                                              Ojciec 

 TAK                                           - TAK 

 NIE                                           - NIE  

 

c) osobą bierną zawodowo  

 

Matka                                              Ojciec 

 TAK                                           - TAK 

 NIE                                           - NIE  

 

5. Czy jest Pan/i osobą samotnie wychowującą dziecko. 

 TAK        -  NIE 

 

6. Czy w rodzinie jest, co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18. 

 

 TAK    - NIE 

 

7. Czy jest Pan/i osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności. 

 

Matka                                              Ojciec                                                                                                                                              

- TAK                                           - TAK                                                                                                              

- NIE                                           - NIE  



 

Symbol niepełnosprawności ………………….. 

 

8. Proszę zaznaczyć płeć dziecka   

DZIEWCZYNKA     CHŁOPIEC 

 

9. Proszę podać rok urodzenia dziecka………………………… 

 

10 . Proszę podać miejsce zamieszkania dziecka (miejscowość):………………………… 

 

11. Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności?  

- TAK            -  NIE 

Symbol niepełnosprawności ………………….. 

 

12. W którym roku szkolnym planuje Pan/i rozpoczęcie edukacji przedszkolnej dziecka? (proszę 

podkreślić wybrany rok szkolny) 

 2017/2018 2018/2019                  2019/2020 

13. W którym roku szkolnym planuje Pan/i objęcie dziecka opieką w żłobku? (proszę podkreślić 

wybrany rok szkolny) 

 2017/2018 2018/2019                  2019/2020 

14. Na ile godzin chciał(a)by Pan/i pozostawić swoje dziecko pod opieką placówki?                      

5 8 9 10  

15. Czy Pana/i zdaniem istnieje potrzeba prowadzenia w przedszkolu zajęć specjalistycznych                   

i dodatkowych? (proszę podkreślić wybraną odpowiedź, w przypadku odpowiedzi TAK proszę wskazać 

wybrane zajęcia – istnieje możliwość wielokrotnego wyboru. DZIECKO MA MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA 

Z ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH TYLKO W PRZYPADKU PONAD 5-GODZINNEGO POBYTU W 

PRZEDSZKOLU) 

a) TAK 

- korekcyjno – kompensacyjne, 

- psychologiczne, 

- socjoterapeutyczne, 

- inne zajęcia specjalistyczne, jakie……………………………………… 

- język angielski, 

- zajęcia teatralne, 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia przyrodnicze, 



- gimnastyka korekcyjna, 

- zajęcia taneczne, 

- inne zajęcia dodatkowe, jakie………………………………………………………… 

b) NIE 

16. Czy zdecydowałby się Pan/i na uczestnictwo dziecka w zajęciach dodatkowych, gdyby były one 

płatne? 

 TAK 

 NIE 

 

17. Czy powstanie Przedszkola z oddziałem żłobka w Strawczynie ułatwiłoby pogodzenie Państwu 

pracy zawodowej i planowanie kariery z opieką nad dzieckiem?   

 TAK 

 NIE 

 

 

18.  Imię i Nazwisko rodzica/rodziców   

 

 ………………………………………………..………………………… 

 

19.  Adres zamieszkania ………………………………………………..………………………… 

Telefon kontaktowy ….…………………………………………………………………………… 

Adres e-mail …………………………………………………………………………………….. 

 

 

Prosimy o wypełnienie jednej ankiety na każde dziecko. 

Wypełnienie ankiety nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do przedszkola lub 

żłobka. 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1182), 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych dla potrzeb 

opracowania dokumentacji aplikacyjnej i realizacji zadania dotyczącego budowa przedszkola w 

Strawczynie,       
 

 

 

        ………………………………..………     
                       PODPIS      

 

 
 

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać DO DNIA 11.05.2016 na adres monika.sidel@strawczyn.pl 

(elektroniczny formularz ankiety znajduje się na www.strawczyn.pl), również w placówkach 

oświatowych zostaną wyznaczone miejsca, w których można składać wypełnione ankiety lub 

dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn 

(pokój Nr 3). 
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