
Bawarskie Ministerstwo ds. Socjalnych, Pracy, Rodziny i Kobiet   
Bawarskie Ministerstwo ds. Edukacji i Kultury 
 

(Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen  
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus) 
 

Informacje dla szkoły podstawowej  
___________________________________ 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

Dokument ten został wypełniony wspólnie przez placówkę przedszkolną i rodziców, w oparciu  
o rozmowy przeprowadzone w ramach zbliżającego się obowiązku szkolnego.  
Rodzice powinni przedłożyć ten formularz wzgl. formularze podczas zapisywania dziecka  
do szkoły.1 Zarówno wypełnienie formularza jak i jego przedstawienie podczas zapisywania 
dziecka do szkoły są dla rodziców dobrowolne. 

Odpowiedzi oznaczone * można skomentować na odwrotnej stronie formularza. 
 

1. Dziecko uczęszcza do placówki przedszkolnej ………………………………………………..... 

    od ……………………………………… do przypuszczalnie …………………………………….. 

2. Dziecko wykazuje następujące szczególne zainteresowania i/lub uzdolnienia:        

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

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

3. W roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole dziecko uczestniczyło w następują-
cych zajęciach (wewnątrz lub poza placówką przedszkolną):  
 
O Wczesne wspieranie rozwoju 
O Ergoterapia  
O Logopedia    

O Kurs przygotowawczy „Nauka języka   
    niemieckiego przed rozpoczęciem nauki  
    w szkole“ 

O Mobilna pomoc specjalno-pedagogiczna  O …………………………………………........ 
                                

Rodzice i placówka przedszkolna uważają za ważne dodatkowe wsparcie w następujących 
dziedzinach:  

        
 ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
4. Następujące dziedziny powinny być poddane przez szkołę intensywnej obserwacji, 
ponieważ istnieje możliwość szczególnego uzdolnienia lub potrzeba szczególnego 
wsparcia dziecka w zakresie:  
 
O Rozwoju fizycznego*              O   Rozwoju umysłowego*  
O Rozwoju językowego*              O   Rozwoju socjalnego i emocjonalnego*  
O W żadnej z w/w dziedzin nie występuje obecnie potrzeba intensywnej obserwacji. 

 
5. Zapisanie dziecka do szkoły 
    Życzenie rodziców: Propozycja placówki przedszkolnej: 
O Zapisanie do szkoły w przewidzianym  
    terminie 

O Zapisanie do szkoły w przewidzianym   
    terminie 

O Przyspieszenie obowiązku szkolnego,  
    uzasadnienie* ………..  

O Przyspieszenie obowiązku szkolnego,  
    uzasadnienie* ………..  

O Odroczenie obowiązku szkolnego, 
    uzasadnienie* ………..  

O Odroczenie obowiązku szkolnego, 
    uzasadnienie* ………..  

O Zapisanie do szkoły poza rejonem, 
    mianowicie do*:…………………………….. 

O Zapisanie do szkoły poza rejonem, 
    mianowicie do*:…………………………….. 

   
……………………………………………………     ……………………………………………….  
Miejscowość, data                          Pieczęć i podpis placówki przedszkolnej  
 
……………………………………………………     ……………………………………………….  
Miejscowość, data                          Podpis prawnego opiekuna 

                                            
1 Jeżeli w roku przed zapisaniem do szkoły nastąpiła zmiana placówki przedszkolnej można wypełnić  
 kilka formularzy. 




