DOTAZNÍK
( rodinná situácia )
Vážení rodičia!
prosíme Vás o vyplnenie tohoto dotazníka. Každá informácia, ktorú
nám otvorene a pravdivo poskytnete, má veľký význam pre úspech
našej práce s Vašim dieťaťom. Ubezpečujeme Vás, že naše otázky
nie sú samoúčelné a informácie, ktoré nám poskytnete, budeme
pokladať za dôverné. Dostanú sa výlučne k našim odborným
pracovníkom, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.
Meno a priezvisko
dieťaťa:_________________________________
Charakteristika rodinných pomerov:
Dieťa žije: s vlastnou matkou a vlastným otcom
s vlastnou matkou a nevlastným otcom
s vlastnou matkou
s nevlastnou matkou a vlastným otcom
s vlastným otcom
s inými zákonnými zástupcami
_____________________________________________________
Dieťa je adoptované? áno – nie
Dieťa má _______ súrodencov, z toho vlastných ______
nevlastných____
Dieťa sa narodilo ako ______ v poradí.
V spoločnej domácnosti žijú aj )ďalší príbuzní?
(uveďte)______________________________________________
_____________________________________________________
Manželstvo trvá ____ rokov.
Manželstvo rodičov je – nie je v rozvodovom konaní.
Manželstvo rodičov pred rozvodom trvalo _______ rokov.
Dieťa malo v čase rozvodu _______ rokov.
Vzťah medzi rodičmi je:
dobrý
s občasnými nezhodami
s častými konfliktami
ľahostajný
veľmi zlý
iné:__________________________________________________

Vzťahy v rodine sú:

dobré
napäté
konfliktné
chladné

Vzťahy medzi súrodencami:

dobré
napäté
konfliktné
chladné

S ktorými z rodičov má dieťa častejšie
konflikty______________________
Iná osoba, na ktorú je dieťa citovo
viazané___________________________
Ak jeden ( eventuálne obaja ) rodič nežije s dieťaťom v spoločnej
domácnosti,
uveďte, či sa s dieťaťom stýka, ako často, aký je jeho vzťah
k dieťaťu a dieťaťa k nemu, či na dieťa riadne finančne prispieva
Je niekto v rodine chorý alebo
handicapovaný?_________________________
Vyskytli sa v rodine duševné
poruchy?________________________________
Je niekto v rodine závislý na alkohole, či na inej
droge?___________________
Bol niekto v rodine
trestaný?________________________________________
Životná úroveň rodiny:
----------------------------Rodina obýva: vlastný byt
vlastný rodinný dom
nájomný byt
cudzí byt alebo rodinný dom
Počet izieb:_______

Finančná situácia rodiny je:
–––––––––––––––––––––-

veľmi dobrá
dobrá
skromná
komplikovaná
veľmi zlá

Výchovné problémy v rodine:
––––––––––––––––––––––––Príčinu problémov dieťaťa vidíte v:

rodine
škole
nevhodných priateľoch
dieťati samotnom

iné________________________________________________
Stručná charakteristika porúch správania dieťaťa:
_____________________________________________________

Vyskytli – nevyskytli sa podobné výchovné problémy aj
u súrodencov dieťaťa.
O dôležitých veciach v rodine rozhoduje: otec
matka
Aké druhy trestov používate a ako často:

Dátum___________
Vyplnil_____________

