ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„Little Doors“
Дебарска 12
Београд
УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ
Поштовани родитељи,
молимо Вас да на наредна питања одговорите детаљно и стрпљиво, јер су нам ове информације
потребене како би смо на најпрофесионалнији начин приступили припреми рада за Ваше дете и тиме
учинили да оно несметано развија своје потенцијале, али и да ужива у свом раду.
Молим Вас да податке унесете читко.
Подаци које дајете доступни су само стручним радницима који раде у Установи и који се баве
педагошким радом, те ови подаци спадају у професионално поверљиве податке.

ДЕТЕ
Презиме_______________________ име _____________________ пол М Ж
Датум и место рођења

/_ /_ ./_ /_. /_ /_ /_ /_ ./,

________________________

JMBG /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
Адреса становања __________________________________________________
ПОДАЦИ О ПОРОДИЦИ
Брачни статус

а) у браку

б) ванбрачна заједница

ц) разведени д) ___________

Дете живи са: _______________________________________________________________
Број чланова домаћинства: ____________________
Према Вашој процени односи у породици су: а) складни б) задовољавајући ц) нарушени

ПОДАЦИ О РОДИТЕЉИМА
подаци
презиме
име

отац

мајка

датум рођења
адреса
стручна спрема
занимање
запослен
тел.
тел.
тел. на послу
електронска адреса

ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОМ СТАЊУ ДЕТЕТА
Трудноћа: а) уредна б) неуредна фактори ризика: __________________________
Порођај: а) у термину б) ван термина: ____________________________________
Ток порођаја а) уредан б) са компликацијама: ______________________________
Стање детета након порођаја а) уредно б) са компликацијама: _________________
Дете проговорило (када): _________________________
Дете проходало (када): ___________________________
Да ли дете има оштећење вида? да не
Да ли дете има оштећење слуха? да не

коментар: ___________________________
коментар: ___________________________

Дужа болничка лечења? да не разлог боравка: _______________________________
Заразне болести које је дете прележало: рубеоле, заушке, оспице, шарлах, __________
_______________________________________
Да ли је дете алергично? не да ___________________________________________
_____________________________________________________
Да ли дете узима лекове? не да које? ________________ доза ___________
у време: _______________
Да ли је дете укључено у праћење или третман специјализованих стручних служби? да не
У којој установи? ____________________________
Специјалиста за _____________________________
ПОТРЕБЕ И НАВИКЕ ДЕТЕТА
Исхрана:
Дете:
а) доји б) не доји ц) није дојено
а) дохрањује б) не дохрањује ц) нормално храни
а) самостално храни б) потребна помоћ у храњењу ц) потребно је хранити дете
Потешкоће са жвакањем: а) често б) повремено ц) нема потешкоћа
Дете једе: а) миксирану б) уситњену ц) чврсту храну
Апетит: а) добар б) променљив ц) избирљив д) лош _____________________
Намирнице: а) конзумира све б) не конзумира __________________________________

_________________________________________ (приложити медицинску документацију)
Да ли треба инсистирати да дете поједе цео оброк у вртићу? Да Не
Да ли мотивисати дете да једе храну коју не воли? Да Не , уколико да у којој мери
___________________________________________________________________________
Посебне напомене у вези исхране: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Тоалет:
Да ли дете користи пелене? да не повремено: ____________________________
Код коришћења тоалета:
Дете: а) самостално обавља б) тражи помоћ ц) треба га подсетити и помоћи д) треба га подсетити
е) седи и не обавља нужду ф) одбија одлазак у тоалет г) _____________
Дете користи: а) ношу
б) адаптер на шољи
ц) степер
д) ___________________
Да ли дете повремено? а) мокри у гардеробу б) задржава столицу ц) испушта столицу
д)___________________
Сензо – моторни развој:
Дете седи од ________ месеца, хода од _________месеца.
Дете је а) спретно б) неспретно ц) стабилно д) живахно е) успорено
Дете је а) десноруко б) леворуко ц) амбидекстер
Дете испољава преосетљивост на: а) звук б) додир ц) светлост д) мирис е)___________
Комуникација:
Прва реч се јавила у ______ месецу, прва реченица формирана у _____ месецу.
Да ли дете разуме шта му говорите? да не
Да ли правилно изговара све гласове (за старије од 3 године)? да не
Ако не које гласове: _______________________________
Да ли дете има промене у ритму говора: а) понављање б) муцање ц) убрзан говор
е) тепање ф) _________________________________________
Да ли дете живи у двојезичној породици? да не
Којим језицима се дете користи? _________________________
Да ли дете успоставља комуникацију са средином? да не повремено
Да ли дете успоставља визуелни и вербални контакт? да не повремено
Да ли се укључује у игре са децом? да не повремено
Социо – емоционални развој:

д) застајкивање

Дете се од родитеља одваја: а) лагано б) тешко ц) није се одвајало д) ______________
У контакту са новим лицима: а) нема дистанцу, одмах прихвата контакт б) теже прихвата нове људе ц)
опрезно је д) стидљиво је е) не прихвата контакт ф) ________________
Дете је у контакту са другом децом: а) ретко б) повремено ц) често
Када је у контакту са децом, дете:
а) посматра децу али се не игра са њима
б) повучено и срамежљиво, слабо показује интерес за другу децу
ц) потпуно незаинтересовано за другу децу
д)укључује се у игру, добро сарађује

е) понекад показује грубост према деци
ф) често показује грубост према деци
г) саосећа се са децом, теши, помаже, дели
Да ли дете остварује емоционални контакт са родитељима? да не повремено
Да ли показује радост у контактима са децом? да не повремено
Да ли се јако узнемири када се одвоји од родитеља? да не повремено
Да ли има страхове? не да ________________________________________
Да ли се јављају нагле емотивне реакције? не да ________________________________
____________________________________________________________________________
Чиме смирујете дете када је узнемирено? ________________________________________
____________________________________________________________________________
Да ли се дете опире захтевима? да не повремено
Да ли дете има специфичне навике? _____________________________________________
____________________________________________________________________________
(грицкање ноктију, скакутање у месту, увртање косе, трептање....)
Дете се најчешће дружи са: а) вршњацима б) млађом децом ц) одраслима
Најрадије се игра: а) само б) са другом децом ц) не игра се
Дете показује интересовање за: _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Колико времена у току дана дете проведе испред телевизије? _______________________
Колико времена у току дана дете проведе испред рачунара? _________________________
Ваша очекивања у вези боравка детета у вртићу ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Посебне напомене о детету које нису обухваћене претходним питањима ______________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

У Београду, ________________
____________________________
(потпис родитеља)

