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Załącznik nr 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 
 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY1 

 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………..… 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………... 

Wiek dziecka…………………………………………………………………………………………         

 

1. Czy i kiedy zauważyła Pani problemy u dziecka? Jeśli tak – opisz jakie:...................................... 

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

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

2. Czy dziecko było już diagnozowane przez specjalistę? Jeśli tak – jakiego specjalistę?.................. 

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

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

3. Czy dziecko uczestniczyło w terapii? Jeśli tak – gdzie i jak odbywały się spotkania, opisz 
przebieg terapii ……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

4. Czy dziecko jest alergikiem? Jeśli tak – na co jest uczulone........................................................... 

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

5. Czy dziecko ma wadę wzroku? słuchu? wymowy? Jeśli tak – opisz wadę………………………. 

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

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

 
                                                
1 Niniejszy Kwestionariusz w całości wypełnia Rodzic/Opiekun prawny dziecka. 
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Okres przedszkolny (dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym oraz starszych): 

6. W jaki sposób dziecko się porusza – zgrabnie, niezgrabnie, ma problemy z koordynacją 
ruchów?................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

7. Dziecko jest prawo-, lewo- czy oburęczne?..................................................................................... 

8. Czy dziecko jest samodzielne np. potrafi się ubrać, zapiąć guziki?................................................ 

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

9. Jakie jest dziecko - bardzo aktywne, czy chciało/chce długo siedzieć na kolanach?....................... 

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

10. Czy dziecko potrafi skoncentrować się na aktualnych zadaniach np. słucha jak mu się 
czyta?.................................................................................................................................................... 

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

11. Czy dziecko umiało/potrafi dostosować się do grupy przedszkolnej? Czy domagało/domaga 
się, żeby się do niego dostosować? Jak reagowało/reaguje?................................................................ 

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

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

12. W jaki sposób dziecko wypowiada się – jaki ma zasób słów, wymowę?……………………….. 

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

13. Na jakie bodźce dziecko jest wrażliwe np. dźwięk, dotyk? Wymienić......................................... 

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

14. Czy dziecko jest uparte i nie lubi zmian?....................................................................................... 

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

15. Czy dziecko jest agresywne wobec siebie, innych, zwierząt i przedmiotów? Czy dziecko 
szczypie, drapie, gryzie? Jeśli tak – opisać jak/czym przejawia się 
agresja................................................................................................................................................... 

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

16. Czy dziecko ma kłopoty w kontaktach z ludźmi i zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji? 
Opisać………………………………………………………………………………………………... 
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………………………………………………………………………………………………………..  

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

17. Czy dziecko ma silną osobowość, dominującą, przeszkadza w zabawie innym? Opisać………. 

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

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

18. Czy dziecko jest nieśmiałe, lękliwe, niepewne? Opisać................................................................ 

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

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

 

Okres szkolny (dotyczy wyłącznie dzieci w wieku szkolnym oraz nastolatków): 

19. Czy dziecko potrafi siedzieć i wypełniać instrukcje? Opisać......................................................... 

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

20. Czy dziecko ma kłopoty z  rozpoczęciem, kontynuowaniem lub zakończeniem pracy/zadania? 
Opisać……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

21. Czy dziecko miało/ma trudności z nauką pisania i  czytania – jakie? Opisać............................... 

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

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

22. Jak dziecko pisze – jakie najczęściej popełnia błędy? Opisać....................................................... 

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

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

23. Czy dziecko rozumie czytany tekst?.............................................................................................. 

24. Czy dziecko lubi czytać książki?.................................................................................................... 

25.  Czy dziecko miało/ma problemy z nauką matematyki i zapamiętywaniem – jakie? Opisać........ 

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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26. Czy dziecko lubi sport? Jeśli tak – opisać rodzaj ulubionych ćwiczeń………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 

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

27. Jak dziecko zachowuje się w stosunku do dorosłych – rodziców, nauczycieli (czy ich słucha, 
pomaga im, okłamuje ich, itp.)? Opisać……………………………………………………………... 

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

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

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

28. Czy dziecko uczęszcza do szkoły? Jakie ma wyniki w nauce? Opisać…………………………. 
.............................................................................................................................................................. 

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

29. Jakie dziecko ma zainteresowania? Wymienić rodzaj zainteresowań........................................... 

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

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

30. Czy dziecko jest samodzielne? Opisać…………………………………………………………... 

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

31. Czy dziecko potrafi zrozumieć innych ludzi, np. ich uczucia, ich oczekiwania, ich zachowanie? 

Opisać………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

32. Czy zachowanie dziecka jest adekwatne do jego wieku (jest dojrzałe czy niedojrzałe?) Opisać 

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

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

33. Czy dziecko jest konfliktowe, naraża się na niebezpieczeństwo? Opisać………………………. 
.............................................................................................................................................................. 

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

34. Czy dziecko bywa smutne i przygnębione? Miewa stany depresyjne? Opisać…………………. 
….......................................................................................................................................................... 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

35. Czy dziecko miewa huśtawki nastroju? Opisać .………............................................................... 

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

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

36. Czy dziecko ma inne problemy - jakie? Opisać............................................................................. 

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

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

 

Zabawa dziecka (dotyczy wszystkich dzieci): 

37. Czy dziecko zazwyczaj bawi się samo? czy zazwyczaj bawi się w grupie? Opisać…………… 
.............................................................................................................................................................. 

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

38. Czy dziecko przestrzega/nie przestrzega, zapomina lub zmienia reguły zabawy/gry? Opisać….. 
.............................................................................................................................................................. 

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

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

39. Czy dziecko potrafi bawić się z innymi? Czy raczej unika gier/zabaw zespołowych? Opisać 
.............................................................................................................................................................. 

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

 

Relacje z otoczeniem (dotyczy wszystkich dzieci):: 

40. Czy dziecko ma kolegów w swoim wieku?................................................................................... 

41. Czy dziecko ma kłopoty w grupie rówieśniczej? Opisać jakie………………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 

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

42. Czy dziecko jest samotne i odrzucone? ………............................................................................ 

43. Czy dziecko jest samotne i zadowolone? ..................................................................................... 
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44. Czy dziecko wdaje się w konflikty, kłótnie i bójki? Jeśli tak – kto inicjuje te sytuacje – dziecko 
czy otoczenie? Opisać…………………………………..…………………………………………… 

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

45. Czy dziecku dokuczano? Jeśli tak – to z jakiego powodu? Opisać……………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

46. Jak dziecko zachowuje się w domu i na podwórku? Opisać ......................................................... 

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

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

47. Jakie jest dziecko w stosunku do innych – miłe, pomocne, łatwe do wykorzystania czy raczej 
egoistyczne, opryskliwe, uparte i nieufne? Opisać ………………………………………………….. 

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

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

48. Jaki dziecko ma stosunek do dorosłych, nauczycieli? Opisać……………………………………  

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

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

 Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, oświadczam, że dane 
zawarte w niniejszym Kwestionariuszu są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym2. 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.). Moje dane osobowe będą 
przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Projektu pt. Recepta na uśmiech przez Instytucję Zarządzającą – Zarząd 
Województwa Opolskiego z siedzibą w Opolu 45-082, ul. Piastowska 14, beneficjenta realizującego Projekt – 
Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” z siedzibą w Opolu 45-064, ul. Damrota 4, Partnerów uczestniczących 
w realizacji Projektu, tj.: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Rękawek z siedzibą 
w Strzelcach Opolskich 47-100, ul. Hugo Kołłątaja 9 i Gmina Niemodlin z siedzibą w Niemodlinie 49-100,                         
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37. Moje dane osobowe mogą zostać również udostępnione specjalistycznym 
firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego lub Instytucji Zarządzającej kontrole w ramach RPO WO. 

 
 

 
…..………………………………… 

 
        ..……………………………………………….. 

           (miejscowość i data)        (czytelny podpis Rodzica/ Opiekuna prawnego) 
 

                                                
2 Pouczenie: Zgodnie z Art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.): Kto, składając 
zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 


