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INTERNAT 
 

Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana  

ul. Rejtana 3, 35-326 Rzeszów 

tel. 17 748 29 53, e-mail: internat.rejtan@gmail.com 

https://zs2.rzeszow.pl/ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Środowisko rodzinne odgrywa ogromną rolę w życiu dziecka, dlatego istnieje potrzeba, aby 

jak najpełniej i jak najdokładniej poznać środowisko rodzinne wychowanka. Będziemy 

wdzięczni za wypełnienie poniższej ankiety, gdyż informacje w niej przekazane pozwolą nam 

w pełni zrealizować zadania wychowawcze i opiekuńcze naszego internatu.  

 

1. Imię i nazwisko dziecka ................................................................ 

Telefon kontaktowy..........................................  PESEL dziecka .............................. 

2. Miejsce pracy rodziców: 

Matka…………………………………..   Ojciec…………………………….. 

3. Zawód wykonywany rodziców: 

Matka…………………………………..   Ojciec…………………..………… 

4. Telefon kontaktowy do rodziców 

Matka…………………………………..   Ojciec…………………………….. 

5. Ile jest dzieci w rodzinie? W jakim wieku? 

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

6. Miejsce dziecka wśród rodzeństwa:  a. najstarsze b. średnie c. najmłodsze d. jedynak 

7. Struktura rodziny (właściwe podkreślić): 

a) pełna 

b) niepełna (samotna matka, samotny ojciec - rozwód, separacja, śmierć jednego  

z małżonków) 

c) zrekonstruowana (kolejne małżeństwo, rodzeństwo przyrodnie) 

d) zastępcza  

e) adopcyjna 

f) inne ........................................................... 

8. Jakie są źródła utrzymania rodziny? 

a) praca stała jednego z rodziców/obojga rodziców,  

b) praca dorywcza jednego z rodziców/obojga rodziców,  

c) renta jednego z rodziców/obojga rodziców,  

d) emerytura jednego z rodziców/obojga rodziców,  

e) praca w gospodarstwie rolnym,  

f) inne zasiłki ................................................................................................................. 
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9. Warunki materialne rodziny określa Pan/Pani jako: 

a) bardzo dobre  

b) dobre  

c) dostateczne  

d) złe 

10. Miejsce zamieszkania (właściwe podkreślić): 

a) wieś  

b) miasto  

11. Czy w rodzinie występuje istotny problem mogący mieć wpływ na zachowanie dziecka 

(nałogi, inne zagrożenia)? 

a) nie 

b) tak 

jeśli TAK to jaki ..................................................................................................................... 

12. Czy dziecko ma problemy ze zdrowiem? 

a) nie 

b) tak 

jeśli TAK to jakie ................................................................................................................... 

13. Ile czasu dziennie dziecko przeznaczało w domu na:  

a) naukę - ………………………………….. 

b) oglądanie telewizji - ………………………………….. 

c) komputer, tablet, smartfon itd. - ………………………………….. 

d) obowiązki domowe - ………………………………….. 

14. Jakie zachowania u dziecka obserwuje Pan/Pani najczęściej? 

a) jest miłe i kulturalne, 

b) jest otwarte na ludzi, 

c) złości się z byle powodu, 

d) wybucha gniewem, 

e) zamyka się w sobie, 

f) inne - jakie? ................................................................................................................ 

15. Czy ma Pan/Pani jakieś spostrzeżenia nt. dziecka, którymi chciałby/chciałaby podzielić 

się z wychowawcą (np. problemy wychowawcze z dzieckiem)? 

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

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

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

16. Jakie wyniki syn/córka osiągał/osiągała dotychczas w nauce?  

a) bardzo dobre, 

b) dobre, 

c) dostateczne, 

d) złe 

Proszę podać ŚREDNIĄ OCEN uzyskanych na koniec poprzedniego roku szkolnego 

....................... 
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17. Jak w Państwa opinii kształtowały się do tej pory relacje syna/córki z rówieśnikami? 

a) bez zarzutu 

b) ulegał/ulegała złym wpływom grupy - jeśli TAK, to jakim? 

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

c) miał/miała problem z nawiązywaniem nowych kontaktów  

18. Czy Państwa dziecko sprawia trudności wychowawcze w szkole? 

a) tak, skargi dotyczą: ............................................................................................... 

b) nie 

c) nie wiem 

19. Czy dziecko ma swoje zainteresowania, hobby, któremu chętnie poświęca wolny czas? 

a) tak - jeśli TAK, to jakie:......................................................................................... 

b) nie 

20. Czy dziecko ma w domu obowiązki, jeżeli TAK to jakie? 

a) sporadyczne ................................................................................................................ 

b) stałe ............................................................................................................................ 

c) nie ma żadnych obowiązków 

21. Czy dziecko miało kontakt z używkami? 

a) tak, jeśli TAK, to z jakimi .......................................................................................... 

b) nie 

c) nie wiem 

UWAGI:................................................................................................................................. 

22. Jakie dziecko lubi rozrywki i sporty? 

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

23. Sekcje, koła zainteresowań, organizacje młodzieżowe, do których należy/należało 

dziecko:................................................................................................................................... 

24. Czy dziecko brało udział w konkursach i olimpiadach?  

a) tak - jeśli TAK, to jakich: ........................................................................................... 

b) nie 

25. Czy dziecko brało udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie itp.? 

a) tak - jeśli TAK, to jakich:............................................................................................ 

b) nie 


