
 

KWESTIONARIUSZ PODOPIECZNEGO 

 

SEKCJA A. Część ogólna 

1. Imiona i nazwisko Wnioskodawcy 

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

2. Data urodzenia Wnioskodawcy 

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

► W przypadku dzieci młodszych niż w wieku przedszkolnym, prosimy przejść do 

sekcji B. 

► W przypadku dzieci w wieku przedszkolnym, prosimy przejść do sekcji C. 

► W przypadku dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

średnia), prosimy przejść do sekcji D. 

► W przypadku studentów, prosimy przejść do sekcji E. 

► UWAGA: Obowiązek wypełnienia sekcji F dotyczy każdego Wnioskodawcy. 

 

 

 

  



 

SEKCJA B. Część szczegółowa – dzieci młodsze niż w wieku przedszkolnym 

B1. Prosimy o podanie oczekiwań co do pomocy ze strony Fundacji Dorastaj z Nami. 

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

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

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

B2. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych informacji czy sugestii, którymi 

chcieliby się Państwo podzielić z Fundacją (w szczególności takich, które mogłyby nam 

pomóc lepiej dopasować pomoc do potrzeb). 

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

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

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

 

  



 

SEKCJA C. Część szczegółowa – dzieci w wieku przedszkolnym 

 

C1. Przedszkole (nazwa / adres) 

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

C2. Szczególne uzdolnienia / zainteresowania dziecka 

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

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

C3. Aktywność poza przedszkolna (zajęcia teatralne, muzyczne, etc.) 

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

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

C4. Ewentualne diagnozowane problemy edukacyjne (np. dysleksja, dysgrafia, ADHD). 

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

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

C5. Prosimy o podanie oczekiwań co do pomocy ze strony Fundacji Dorastaj z Nami. 

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

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

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

C6. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych informacji czy sugestii, którymi 

chcieliby się Państwo podzielić z Fundacją (w szczególności takich, które mogłyby nam 

pomóc lepiej dopasować pomoc do potrzeb). 

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

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

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

 

  



 

SEKCJA D. Część szczegółowa – dzieci i młodzież szkolna 

 

D1. Szkoła (typ, nazwa, adres) 

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

D2. Klasa 

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

D3. Profil klasy lub szkoły 

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

D4. Przedmioty, z którymi uczeń radzi sobie najlepiej / ulubione przedmioty 

1. 

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

2. 
…………………………………………………………………………...………….…………………………………………………… 

3. 

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

D5. Przedmioty, w których nauce występują trudności 

1. ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………….…………………………………………………………… 

D6. Aktywność i osiągnięcia sportowe 

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

D7. Aktywność pozaszkolna (zajęcia teatralne, muzyczne, etc.) 

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

D8. Osiągnięcia naukowe 

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

D9. Nagrody i wyróżnienia 

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

D10. Ewentualne diagnozowane problemy edukacyjne (np. dysleksja, dysgrafia, ADHD) 

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

D11. Prosimy o podanie oczekiwań co do pomocy ze strony Fundacji Dorastaj z Nami. 

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

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



 

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

D12. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych informacji czy sugestii, którymi 

chcieliby się Państwo podzielić z Fundacją (w szczególności takich, które mogłyby nam 

pomóc lepiej dopasować pomoc do potrzeb). 

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

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

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

Będziemy wdzięczni za dołączenie kopii świadectwa z ostatniego roku. 

  



 

SEKCJA E. Część szczegółowa – studenci 

 

E1. Uczelnia (nazwa / adres) 

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

E2. Kierunek / wydział 

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

E3. Typ studiów (np. licencjackie, magisterskie) 

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

E4. Tryb studiów (np. dzienne, wieczorowe, zaoczne) 

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

E5. Szczególne zainteresowania akademickie 

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

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

E6. Osiągnięcia naukowe, stypendia, nagrody i wyróżnienia 

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

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

E7. Aktywność pozauczelniana (w tym dodatkowe zainteresowania, działalność 
społeczna) 

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

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

E8. Prosimy o podanie oczekiwań co do pomocy ze strony Fundacji Dorastaj z Nami. 

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

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

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

E9. W przypadku zainteresowania pomocą Fundacji w znalezieniu praktyki lub stażu, 
prosimy o wskazanie preferowanej dziedziny / charakteru praktyki lub stażu, 

preferowanego sektora działania przedsiębiorstwa / instytucji. Prosimy także o dołączenie 

CV, które Fundacja będzie mogła wykorzystywać w kontaktach z potencjalnymi 

organizatorami praktyk / staży. 

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

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

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



 

E10. Prosimy o podanie ewentualnych dodatkowych informacji czy sugestii, którymi 

chcieliby się Państwo podzielić z Fundacją (w szczególności takich, które mogłyby nam 

pomóc lepiej dopasować pomoc do potrzeb). 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SEKCJA F. Proszę zaznaczyć, którymi Formami Wsparcia są Państwo zainteresowani 

 

□  czesne (przedszkola, szkoły), 

□ opłaty za internat/ akademik (w sytuacji, gdy Podopieczny pobiera naukę 
w miejscowości innej niż adres zameldowania), 

□  koszty podróży i pobytu na stypendiach zagranicznych, 

□  opłaty za zajęcia dodatkowe, w tym korepetycje, kursy, naukę języków obcych, 

zajęcia sportowe i artystyczne, 

□  koszty uczestnictwa w kołach naukowych i kołach zainteresowań, 

□  koszty kursów zawodowych, 

□  koszty wyjazdów, obozów połączonych z nauką (dla uczniów i studentów), 

□  koszty dojazdów do szkoły i na dodatkowe zajęcia edukacyjne, 

□  koszty terapii wspierających radzenie sobie z emocjami (ADHD, terapia 
sensoryczna, itp.), 

□  koszty pomocy logopedycznej, 

□  dofinansowanie warsztatów umiejętności społecznych,  

□  organizowanie praktyk i staży, 

□  inne koszty, w tym zakupu materiałów i pomocy naukowych, 

□  dofinansowanie pomocy psychologicznej, 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza! 

 


