
Diagnoza gotowości szkolnej 
 

 

 

 
 

 

 

 

Dbamy o to, by każdy nauczyciel pracował zgodnie z aktualnymi wymaganiami: prosto, rzetelnie i komfortowo.  

Udostępniamy Państwu więcej niż tylko materiały o doskonałej jakości merytorycznej.  

Dajemy gotowe narzędzia, dzięki którym przeprowadzenie diagnozy począwszy od selekcji samych zadań, po wprowadzanie i analizę 

wyników jest niezwykle proste i pozwala zaoszczędzić czas. 

  



Podstawowe informacje o Diagnozie gotowości szkolnej 

 

1. W związku ze zmianami w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego zaktualizowaliśmy dla Państwa Diagnozę gotowości 

szkolnej. 

 

2. Proponujemy Państwu: 

 

a. Karty Pracy Diagnoza przedszkolna w wersji papierowej + Karty Pracy uzupełnione o dodatkowe umiejętności z Podstawy programowej  zamieszczone  

w klubie nauczyciela Uczę.pl 

          

b. Diagnozę jesienną  w formie kartotek do obserwacji i kart pracy 

c. Diagnozę wiosenną  w formie kartotek do obserwacji i kart pracy 

Uwaga – w związku ze zmianami w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego arkusze wyników znajdujące się w wersji papierowej Diagnozy przedszkolnej 

nie są już aktualne. Należy posługiwać się arkuszami znajdującymi się w pliku Excel - Diagnoza przedszkolna. Formularz do zliczania wyników. 



 

 

Diagnozę należy przeprowadzić jesienią i wiosną, by w sposób rzetelny, zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego zbadać przyrost wiedzy i umiejętności dzieci. 

3. Diagnoza obejmuje umiejętności pogrupowane w sześć obszarów: 

  

I. Umiejętności społeczne i dojrzałość emocjonalna 

II. Gotowość do nauki czytania i pisania 

III. Mowa i umiejętności poznawcze 

IV. Zdrowie, sprawność, bezpieczeństwo  

V. Wychowanie przez sztukę 

VI. Gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 

Część umiejętności oceniana jest na podstawie analizy wytworów pracy dziecka(dziecko wykonuje  zadania z kart pracy), a część – na podstawie obserwacji. 

 

4. Zadania znajdują się w: 

a. Kartach pracy  i Kartach pracy uzupełniających na uczę.pl - zadania do diagnozy jesiennej 

b. Kartach pracy  i Kartach pracy uzupełniających na uczę.pl –  zadania do diagnozy wiosennej 

 



 

UWAGA:   

 pełna lista zadań diagnostycznych znajduje się na Uczę.pl w plikach: 

a. Diagnoza przedszkolna. Karty pracy. Kartoteki 

b. Diagnoza przedszkolna.  Obserwacje. Kartoteki 

 

5. Na uczę.pl udostępniliśmy następujące materiały: 

a. Diagnoza przedszkolna. Jesień.  Karty pracy. Kartoteki 

 zawiera listę zadań diagnostycznych w Kartach pracy  i Kartach pracy uzupełniających na uczę.pl  

 każde zadanie odpowiada danemu obszarowi umiejętności z podstawy programowej oraz umiejętności z podstawy programowej;  

 zawiera schemat oceniania (zasady przyznawania punktów) 

 



 

b. Diagnoza przedszkolna. Jesień. Obserwacje. Kartoteki 

 zawiera listę obserwacji, prowadzonych podczas zajęć 

 zawiera umiejętności zgodne z podstawą programową 

 zawiera schemat oceniania 

 

 

6. Diagnoza przedszkolna. Formularz do zliczania wyników. 

 pozwala uzyskać raport o każdym dziecku osobno i całej grupie oraz zawiera propozycję interpretacji wyników  

 nauczyciel wprowadza dane każdego dziecka osobno – podsumowanie generuje się automatycznie (podsumowanie zawiera informację  

o średniej liczbie punktów uzyskanych przez grupę dzieci oraz zestawienie wyników dziecka na tle całej grupy) 


