
ANKIETA DLA RODZICA/OPIEKUNA data sporządzenia ………….………………...
klasa ………………………….

Imię i nazwisko wychowanka …………………………………………………………………………………………..…………....

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………………………..…..…...…...

……………………………………………..……………………Numer telefonu wychowanka:……………………………………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………..........................................................................................................

Imię i nazwisko kuratora …………………………………….………… Tel. kuratora …………………………………..…....….

Lp. Dane personalne Matka Ojciec Opiekun prawny

1. Imiona i nazwisko

2.

Struktura rodziny - pełna,

zrekonstruowana, po rozwodzie,

konkubinat, rodzina zastępcza

Stopień pokrewieństwa

3. Opieka prawna nad dzieckiem -

pełne prawa, ograniczone, brak

4.
Adres zamieszkania

5. Adres poczty e-mail

6. Nr telefonu kom. / domowego

7. Wykształcenie

8.
Miejsce pracy

i zajmowane stanowisko

9.
Rodzeństwo nieletniego
(imię i nazwisko, wiek,
miejsce nauki, klasa,

miejsce pracy)

Sytuacja ekonomiczna rodziny jest: dobra, dostateczna, niedostateczna, zła. (właściwe proszę podkreślić)
Informacje dotyczące dziecka:
1) Jakie są zainteresowania chłopca, jak najczęściej spędza czas wolny?

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

2) Jakie ma zalety/mocne strony?
……. .................................................................................................................................................................................................
……...................................................................................................................................................................................................

3) Jakie ma wady/słabe strony?
……..………….………....................................................................................................................................................................
.……..................................................................................................................................................................................................



4) W jakim środowisku dziecko najchętniej przebywa (gdzie i z kim)?
……...………………………….………………………….………………………………………………………………………...
…….……..…………………………………………………………………………………………………………………………

5) Ile czasu spędza poza domem?(np. kilka godzin, cały dzień, całą noc)…………………………...……….………………………

6) Jakie obowiązki chłopiec ma w domu i w jaki sposób się z nich wywiązuje?
..........................................................................................................................................................................................................

pamięta o obowiązkach trzeba mu przypominać nie wywiązuje się wcale, nawet po przypomnieniu
jest dokładny obowiązki wykonuje niedbale

7) Jakie w Państwa rodzinie panują relacje?
Relacje Bardzo złe złe zmienne przeciętne dobre Bardzo dobre

Matka - syn

Ojciec - syn

Konkubent/konkubina
- nieletni

Rodzeństwo – nieletni

……………………

Rodzeństwo – nieletni

……………………

Inni ważni członkowie
rodziny – nieletni

……………………….

8) Czy w Państwa rodzinie występują konflikty?
Tak Nie

9) Ważne procesy w rodzinie – proszę wymienić kogo dotyczą:
śmierć rodzica ……………………… kiedy i z jakiej przyczyny…………………………………………………..….……..
rozwód, jeśli tak to kiedy? ………………………………………..
separacja, od kiedy ?………………………………………………
rodzic nieobecny
choroba psychiczna – czyja i jaka? ……….……………………………………………………………………………………
przewlekłe bezrobocie …………………….……………………………………………………………………………………
samobójstwo ……………………………………………………………………………………...……………………..…..….
niepełnosprawność (ruchowa / umysłowa) .......................................…………………………………………………………..
choroby przewlekłe (kogo dotyczą?)…….……………………………………………………………………………………..
inne……………………………………………….………………………………………………………………………....…..

10)Dysfunkcje w rodzinie – jeśli występują proszę wymienić kogo dotyczą:
problem alkoholowy……………………………………………..........................................................................................….
problem narkotykowy…………………………………………………………………………………………………………...
przestępczość……………………………………………………….…………………………………………………………...
prostytucja…………………………………………………………………………………………………………………..…..
problem przemocy……………………………………………………………………………………………..………………..
wykorzystywanie seksualne, którego dziecko doświadczyło lub było świadkiem……………………………………..………
inne……………………………………………………………………………………………………………………………...

11)Czego dotyczą problemy wychowawcze z dzieckiem:
brak realizacji obowiązku szkolnego (wagary) - od kiedy?....…………………………………………………………………
palenie papierosów – od kiedy i jak często? ……………………………………………..………………………………….…
spożywanie alkoholu – od kiedy i jak często? ………………………………………………………………...………….……
zażywanie narkotyków – od kiedy i jak często? …..……………….………………………………………………………..…
neto holizm (uzależnienie od Internetu, komputera)…………………………………………………………………………...
samookaleczenia
ucieczki z domu – jak długo trwają? ……………………………….………………………………………...………...………
popełnianie czynów zabronionych – jakich? ............................................................................................................................
wulgaryzacja języka
odrzucanie więzi rodzinnych
stosowanie przemocy
inne, jakie?.................................................................................................................................................................................



12)Czy dziecko chętnie rozmawia z Państwem o swoich problemach?
Tak Nie

13)Czy dziecko ma opóźnienia w edukacji szkolnej?
Nie Tak (ile lat i która klasa) ……………………………………………………………………………………….

14)Czy dziecko było umieszczone wcześniej w innej placówce?
Nie Tak – typ placówki (np. MOS, MOW, Dom Dziecka)……………………..…………………………….….

miejscowość …………………………………………………………………………………………………
czas pobytu………………………………………………………………………………………... ..............

15) Jeśli dziecko lub rodzina jest objęta nadzorem kuratora: od kiedy …………………..…..….
z jakiego powodu ………………………………………………………………………………………………………………….

16)W jaki sposób dziecko najczęściej radzi sobie z problemami?
jest spokojny
zamyka się w sobie
frustracją (stan przykrego napięcia emocjonalnego wywołany niemożliwością osiągnięcia zamierzonego celu)
złością
wybuchem gniewu
agresją słowną
agresją fizyczną
ucieczką z domu
sięga po używki (np. papierosy, alkohol, narkotyki)
inne, jakie?..................................................................................................................................................................................

17)Jak dziecko najczęściej funkcjonuje na co dzień?
jest pogodny
jest zaradny
jest uczuciowy
jest otwarty – chętnie rozmawia
jest pomocny
łatwo przystosowuje się do zmian
jest nerwowy
jest zagubiony – nie wie jak postępować i co robić
jest agresywny
jest zamknięty w sobie
jest obojętny
jest wycofany
jego działania są rozproszone – robi wiele rzeczy na raz
inne, jakie?.................................................................................................................................................................................

18)Stan zdrowia dziecka (właściwe podkreślić): dobry, często się przeziębia, przewlekle choruje, stale zażywa leki)
przebyte choroby zakaźne ……..……………………………………………………...……………………………...………...
operacje ……………………………………………………………………………….………………………………………..
pobyty w szpitalu ………………………………………………………………………………………………………………
wypadki …………………………………………………………………………………..…………………………………….
orzeczenie o niepełnosprawności ……………….......………………………………………………………………………….
leczenie w poradni specjalistycznej np. psychiatrycznej……………………………………………………………………….

19)Jakie są Państwa oczekiwania w związku z pobytem dziecka w naszym ośrodku?
.......................................................................................................................................................................................................... .
.........................................................................................................................................................................................................

20)W jaki sposób zamierzają Państwo uczestniczyć w procesie korekcyjnym i wychowaniu syna podczas pobytu w ośrodku?
realizować wytyczne placówki w domu
uczestniczyć w zebraniach, warsztatach i uroczystościach organizowanych w ośrodku
zaspokajać potrzeby materialne
utrzymywać kontakt telefoniczny z dzieckiem
utrzymywać kontakt telefoniczny z pracownikami ośrodka
odwiedzać dziecko w placówce
przyjmować chłopca na przepustki
osobiście odbierać i przywozić dziecko z przepustek
inne, jakie?...................................................................................................................................................................................

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

.……………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna prawnego


