ARKUSZ SAMOOCENY
RODZINY ZASTĘPCZEJ
LUB PROWDZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA
1. Wypełnia Pan/i obowiązki rodzica zastępczego:
a) wzorowo
b) bardzo dobrze
c) dobrze
d) dostatecznie
e) niedostatecznie
2. Co Pan/i robi, aby zwiększyć swoje umiejętności i wzmocnić kompetencje
wychowawcze?
a) uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez PCPR
b) uczestniczę w szkoleniach we własnym zakresie, takich jak
………………………………………………………………………………………….........
c) oglądam programy edukacyjne, takie jak
………………………………………………………………………………………….........
d) czytam książki edukacyjne, takie jak
………………………………………………………………………………………….........
f) szukam wsparcia w innych rodzinach zastępczych
g) szukam wsparcia w innych instytucjach i organizacjach, takich jak
………………………………………………………………………………………………
h) inne………………………………………………………………………………………
.
3. Jak zapewnia Pan/i dziecku/ciom warunki do prawidłowego rozwoju
psychofizycznego?
a) wypoczynek organizowany tj. kolonie letnie, zimowiska, obozy, półkolonie
b) uczestnictwo w zajęciach świetlicy szkolnej lub placówce wsparcia dziennego
c) pomoc specjalistyczna, jaka
………………………………………………………………………………………………
d) udział w zajęciach pozalekcyjnych, jakich
………………………………………………………………………………………………
e) udział w korepetycjach, zajęciach korekcyjnych
………………………………………………………………………………………………
f) zakup książek i czasopisma dla dziecka, jakich
………………………………………………………………………………………………
g) zakup gier planszowych, w tym edukacyjnych
h) wyjazdy rodzinne do np.: teatru, na basen
i) inne………………………………………………………………………………………
4. Czy dziecko/ci ma/ją własny pokój?
a) tak
b) nie
5. Jeżeli nie, to czy posiada/ją własne łóżko i miejsce do nauki?
a) tak
b) nie

1

6. Jakie meble i sprzęty znajdują się w pokoju dziecka/ci?
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………...
7. Czy dziecko posiada/ją własny komputer?
a) tak
b) nie
8. Jeśli dziecko posiada własny komputer, to czy posiada/ją dostęp do Internetu?
a) tak
b) nie
9. Czy dziecko/ci otrzymują „kieszonkowe”?
a) tak
b) nie
10. Jeżeli otrzymują „kieszonkowe”, to w jakiej kwocie i jak często?
…………………………………………………………………………………………………...
11. Jak często dziecku/ciom kupowana jest nowa odzież?
a) raz w roku
b) dwa razy w roku
c) raz na kwartał
d) raz w miesiącu
e) częściej niż raz w miesiącu
f) inne………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
12. Jak często dziecku/iom kupowane jest nowe obuwie?
a) raz w roku
b) dwa razy w roku
c) raz na kwartał
d) raz w miesiącu
e) częściej niż raz w miesiącu
f) inne………………………………………………………………………………………
13. W jaki sposób dziecko/ci jest/są nagrodzone za dobre zachowanie?
a) nagroda pieniężna
b) pochwała
c) wyjazd do kina, na wycieczkę,
d) nagroda rzeczowa
e) inne…………………………………………………………………………………
14. W jaki sposób dziecko/ci jest/są karane za niewłaściwe zachowanie?
a) upomnienie,
b) zakaz oglądania telewizji,
c) zakaz korzystania z komputera i Internetu,
d) zakaz wyjścia z domu, spotykania z rówieśnikami,
e) klaps, kara cielesna
f) inne………………………………………………………………………………………
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15. W jakich codziennych sytuacjach najczęściej spędza Pan/i czas z dzieckiem/ćmi?
a) przygotowanie posiłków
b) wspólne posiłki
c) oglądanie telewizji
d) odrabianie lekcji
e) spacery
f) gry planszowe
g) inne…………………………………………………………………………………...

16. Jak Pan/i organizuje czas wolny dla dzieci?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
17. Czy zdarza się Panu/i rozmawiać z dzieckiem/ćmi na tematy dotyczące spraw
intymnych tj. dojrzewania, seksu itp.
a) tak
b) nie, z powodu……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
18. Czy rodzice biologiczni utrzymują kontakt z dzieckiem/ćmi?
a) tak, jak często…………………….………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………...
b) nie
19. W jaki sposób rodzice biologiczni utrzymują kontakt z dzieckiem/ćmi?
a) telefonicznie
b) odwiedziny w miejscu zamieszkania rodzica biologicznego
c) odwiedziny w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej
d) spotkania poza miejscem zamieszkania
e) w siedzibie PCPR
f) inne ………………………………………………………………………………………
20. Czy pozostali krewni dziecka/ci utrzymują kontakt z dzieckiem/ćmi?
a) tak, (z kim)……………………………………………………………………………….
b) nie
21. Czy zna Pan/i osoby, z którymi „koleguje się” dziecko/ci?
a) tak
b) nie
22. W jaki sposób bierze Pan/i udział w edukacji szkolnej dziecka/ci?
a) udział w wywiadówkach
b) udział w indywidualnych konsultacjach
c) udział w organizacji imprez szkolnych, wycieczek
d) inne ……………………………………………………………………………………
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23. Co oznacza dla Pana/i bycie rodziną zastępcza?
a) obowiązek
b) odpowiedzialność
c) prestiż
d) ciężka praca
e) wyrzeczenia
f) inne………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
24. Co sprawia Pani/u największą trudność w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej?
a) kontakty z rodzicami biologicznymi
b) trudności dziecka w nauce
c) trudności wychowawcze z dzieckiem
d) kontakt ze specjalistami
e) kontakt z PCPR
f) inne…………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
25. Czy utrzymuje Pan/i kontakt z innymi rodzinami zastępczymi?
a) tak
b) nie
26. Czy posiada Pan/i stałe źródło dochodu
a) tak (w jakiej formie, i w jakiej wysokości)………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
b) nie
27. Co Pana/i zdaniem jest najważniejsze dla prawidłowego rozwoju dziecka
wychowującego się w rodzinie zastępczej
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
28. Uwagi
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Dziękujemy za wypełnienie arkusza
…………………………………………………………….
(data, podpis rodzica zastępczego, prowadzącego RDD)
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