
 

 

Załącznik nr 9 

do procedury wspierania i oceny rodzin zastępczych 

i rodzinnych domów dziecka obowiązującej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie 

 

Karta wysłuchania dziecka przebywającego w pieczy zastępczej zgodnie 

 z art. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

 

 w dniu ….............................................................................................. 

 

dokonano wysłuchania dziecka …......................................................................................................... 
                                                                                               (imię i nazwisko dziecka przebywającego w pieczy zastępczej) 
 

podczas wizyty w środowisku                           w trakcie oceny sytuacji dziecka*(prawidłowe podkreślić) 

 

1. Co lubisz robić razem z rodzicem zastępczym?( ojcem, matką, babcią, dziadkiem, ciocią, 

wujkiem itp.) 

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

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

2. Jak spędzasz czas wspólnie z rodzicem zastępczym? Co razem robicie? 

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

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

3. Komu się zwierzasz, jak masz problem? Dlaczego właśnie temu rodzicowi? 

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

4. Jakie masz obowiązki domowe? 

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

5. Jakie masz kary? Za co? 

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

 

6. Jakie masz nagrody? Za co? 

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

7. Czy otrzymujesz kieszonkowe? W jakiej kwocie? Jak często? 

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

8. Czy masz swój pokój? Czy sam/sama sprzątasz w swoim pokoju? Co robisz? 

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

     a)  Jeśli pokój jest wspólny- to z kim w nim jesteś? 

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

9. Czy masz jakieś zwierzę? Kto się nim zajmuje? Jak się nim zajmujesz- co robisz? 

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

10. Kto kupuje Ci ubrania? Czy sam/sama wybierasz sobie ubrania, czy Twój wybór jest zawsze 

akceptowany? 

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

11. Czy jeżeli czegoś potrzebujesz i poprosisz o  kupno rodzica zastępczego, to rodzic Ci to kupuje? 

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

12. Czy czujesz się akceptowany przez rodziców zastępczych? 

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

a) W jaki sposób rodzic zastępczy okazuje Ci, że Ciebie akceptuje? 

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

13. Czy czujesz się kochany przez rodziców zastępczych? 

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

a) W jaki sposób rodzic zastępczy okazuje Ci, że Ciebie kocha? 

…………………………………………………........…………………………………………............ 
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14. Czy rodzice zastępczy mówią Ci, że Cię kochają? Co wtedy mówią? 

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

15. Czy sam/ sama mówisz rodzicom zastępczym, że ich kochasz? Jakich słów wtedy używasz? 

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

16. Z kim masz bliższy kontakt, z mamą zastępczą, czy z tatą zastępczym? Dlaczego właśnie z tym 

rodzicem? 

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

 

17. Do kogo się chętnie przytulasz? Dlaczego? 

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

18. Czy zapraszasz do domu koleżanki i kolegów? Jak często? 

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

a) Jeśli nie zapraszasz, napisz dlaczego? 

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

19. Czy możesz spotykać się z mamą i tatą? Jak często? Kiedy? 

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

a) Jeśli nie możesz, to dlaczego? 

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

20. Czy chciałbyś/ chciałabyś coś zmienić w rodzinie zastępczej? Czy coś Ci się nie podoba, coś cię 

denerwuje, czy masz jakieś pretensje do rodziców zastępczych? 

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

 

21. Czy nadal chcesz zostać i przebywać u rodziców zastępczych? Dlaczego? 

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

    

 

 

 


