
STANDARDY OPINIOWANIA 

W 

RODZINNYCH OSRODKACH 


DIA GNO S TYCZNO-KON S UL TA C YJN YCH 


Ministerstwo Sprawied!iwosci 
marzec 2011 



Standardy opiniowania w rodzinnych osrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych 

wyznaczaj!t zasady postl2Powania kierownika osrodka i pozosta/ych pracownikow 

pedagogicznych oraz okreslaj!t zasady metodologii badan, maj!tc na wzgl~dzie 

ochron~ matolelnich i nieletnich, a takze zgodnosc stosowanych metod i technik 

badawczych z aktualn!t wiedzct z zakresu psychologii i pedagogiki. 

I. PROCEDURA PRZEPROWADZANIA BADAN 

Procedura przeprowadzania badan w rodzinnych osrodkach diagnostyczno 

-konsultacyjnych okresla spos6b postl2Powania kierownika i pozosta/ych 

pracownik6w pedagogicznych w sytuacji diagnostycznej oraz w sytuacjach 

szczeg61nych zvviqzanych z procesem badawczym. 

1) ZAKRES OBOWIJ\ZKOW KIEROWNIKA WYNIKAJACYCH Z PRZEGIEGU 

BADAN I PROCESU OPINIOWANIA 

a) kierownlk wyznacza skfad zesp0/6w badawczych i terminy badan 

uwzgl~dniajqc rodzaj i stopien ziozonosci sprawy, 

b) kierownlk odpowiada za przestrzeganie procedury badan i swaim podpisem 

potwierdza przestrzeganie standard6w opiniowania oraz spetnienie wymog6w 

formalnych wydanej opinii. 

2) 	 ZAKRES OBOWI,A,ZKOW PRACOWN I KOW PEDAGOGICZNYCH 

W POSZCZEGOLNYCH FAZACH OPINIOWANIA 

2.1.CZE;;SC WSTE;;PNA BADANIA NAKtADA NA PRACOWNIKOW 

PEDAGOGICZNYCH OBOWIAZEK 

a) zapoznania S·I~ z aktarni sprawy 

b) przedstawienia si9 osobom badanym z imienia i nazwiska oraz zajmowanego 

stanowiska. 

c) potwierdzenia to.zsamosci os6b badanych, 

d) poinformowania os6b badanych 0: 

- planie badania 

- prawie badajqcego do doboru metod badawczych zgodnych z teza, dowodoWq 

organu zlecajqcego, 



udziale IN badaniu wytqcznie os6b wskazanych w zleceniu, 

wykorzystania danych uzyskanych w trakcie badania WYfqcznie w celu 

sporzqdzenla opinll dla organu zlecajqcego, 

przyslugujqcych 1m prawach I Clqzqcych na nlch obowlqzkach wynlkajqcych 

z procedury badania 

2.2.W TRAKCIE PRZEBIEGU BADAN PRACOWNICY PEDAGOGICZNI 

ZOBOWIAZANI 8/\ DO· 

a) zachowania obiektywizmu I bezstronnego stosunku do os6b badanych 

b) bezwzgl~dnego przestrzegania zasady ochrony dobra maloletnich i nieletnlch. 

c) przestrzegania zasady rzetelnosci w post~powaniu diagnostycznym 

2.3.KONCOWY ETAP BADAN WINIEN ZAWIERAC SPOTKANIE ZESPOtU 

BADAJA.CEGO Z OSOBAMI BADANYMI CELEM POINFORMOWANIA O. 

a) terrnlnle sporza,dzenia opinii, 

b) mozliwosci zgtaszania uwag co do przebiegu badarlia do klerownlka osrodka 

lub zast~pujqcego go upowatnionego pracownlka pedagogicznego, 

c) mozliwosci zglaszania uwag co do przebiegu badania tresCI i wniosk6w 

koricowych opinii do organu zlecaja.cego. 

3) POST~POWANIE W PRZYPADKACH SZCZEGOLNYCH 

3.1. 	 W sytuacji odmowy strony dalszego udzlalu w badaniach pracownicy 

pedagoglczni zobowlqzanl Sq do· 

a) poinformowanla strony 0 mozliwosci vvydanla opinii na podstawie dost~pnego 

materialu po uzyskanlu w tym zakresle zgody organu ziecaJqcego, 

b) 	 zwr6cenla si~ do organu zlecaja,cego badania z zapytanlem 0 celowosc: 

wydania opinii na podstawie dost~pnego materlalu. 

3.2. 	 Jetell w trakcie badania jeden z rodzic6w odm6wl kontaktu dziecka 

z drugim rodzicem badajqcy zobowiqzani Sq do powiadomlenia siron, te 

informacja w tym zakresie zostanle zawarta w tresci opmii 



3.3. 	 W sytuacji. gdy zachodzl koniecznose badania dziecka bez obecnosci 

rodzlca. a rodzic Ille wyraza na to zgody, badajqcy odstl2pujq od badama 

dziecka i wydajq opmll2 na podstawie dost~pnego materiaJu 

3.4. 	 W sytuacjl odmowy nieletniego uczestnlctwa w badaniach opini~ wydaje 

SII2 na podstawle dostl2pnego matenatu, po uprzednim uzyskanlu zgody 

organu zlecajqcego. 

4) 	 Protokoly z badan winny bye podpisane przez osoby przeprowadzaJqce badanie 

I zawierac mformacje na temat: 

a) os6b badanych (Imll2, nazwlsko), 

b) os6b badaJapych (imil2. nazwisko, zaJmowane stanowlsko). 

c) daty badanla. 

d) czasu trvJania badania, 

e) przedmiotu badania, 

f) wynikow badanla I jego interpretacji 

5) 	 Matenaly dlagnostyczne dotyczqce maloletilich i meletnlch przekazane przez 

rodzic6w lub oplekun6w moga,. bye wlqczone do teczek badan za pisemnq zgoda,. 

tego, kt6ry je dostarcza. W przypadku wykorzystanla Ich przy sporzqdzenlu opinli 

nalezy wskazac zr6dto ich pochodzenia. 

6) 	 Matenaly dostarczone badaja.cym przez slrony, za wyjqtklem wymlenionych 

w pkt. 5, mogq bye "'VYkorzystane wyJqcznle w sytuacji wJqczenia ich przez sqd do 

akl sprawy jako materiatdowodowy 

7) 	 Informacje uzyskane w wyniku badan diagnostycznych zostajq zawarte w tresci 

opinli stosownie do tez dowodowych organu zlecajqcego W przypadku 

sDf..'ierdzenia koniecznosci rozszerzenia opinli nalezy zwr6cie si~ do lego organu 

o zajl2cie stanowiska 

8) 	 W przypadku pozyskania w trakcie bad an informaCji wykraczajqcych poza lezy 

dowodowe organu zlecaja.cego, a wskazuja..cych na wystypowame przemocy 



w rodzmie, naruszenle dobra malolelniego lub nieletniego, a lakze uJawnienla nie 

zdiagnozowanych dotychczas problem6w zdrowotnych, informaCje te nalezy 

uwzgl~dnic w oplnll. 

9) 	 W przypadku niemoznosci ustalenia wsp61nego stanowiska przez badajqcych 

w redagowanlu wnlosk6w opinii rozblezno5cI nalezy zawrzec w oplnll, 

pozostawiajqc Je do rozstrzygnl~cia przez organ zlecaja~cy badanle. 

10) Klerowmk asrodka lub upowazniony przez nlego pracownlk pedagogiczny maze 

udziellc informacjl na tema! os6b badanych i przeblegu badanl8 lub kleruje 

zainteresowanych do rzecznlka prasowego sqdu 



II. STANOAROY JAKOSCIOWE IILOSCIOWE OPINIOWANIA 

1. OPINIOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH 

Celem opinil w sprawach nieletnich jest okreslenie stopnia demoralizacjl 

meletnlego oraz wydame zalecer'! okreslajqcych kierunki daiszych oddzra/ywan 

z lIwzgl~dnieniem zastosowania odpowiednrego srodka wychowawczego 

lub poprawczego 

1.1. 	Pedagog 

a) anal!zuje akta sprawy, 

b) sporzqdza wycrqg z akt, 

c) przeprowadza wywiad z nleletnlm, jego rodzicami lub opiekunami. 

d) opracowUJe cz~sc opinil dotyczqCq charakterystyki srodowiska rodzlnnego 

wychowawczego. dokonuje anallzy przyczyn I przejaw6w demorallzacji oraz 

oceny pozlomu wiadomosci i umlej~tnosci szkolnych 

1.2. 	Psycholog. 

a) analizuje akta sprawy 

b) przeprowadza wywiad z meletnim )ego rodzlcami lub opiekunaml, 

c) opracowuJe dragnoz~ rozwoju intelektualnego i osobowosci nieletniego 

1.3. W przypadku, gdy bieg/y uzna to za konieczne zaleca SIt;! uzupefnieme diagnozy 

o badanie lekarskle 

1.4. 	Wnloski z badan oraz okresleille stopnia demoralizacjl, rokowari co do dalszego 

ksztafcenia, a takze zalecenia co do kierl.lnku dalszych oddzla/ywar'i badaJqcy 

opracowuja. wsp61nie 

1.5. 	W przypadku nieobecnosci rodzlca lub oplekuna nleletniego, niedopuszczalne 

Jest przeprowadzenie badama I wydanie oplnli 

I 



2. OPINIOWANIE W SPRAWACH RODZINNYCH 

Celem oplnii w sprawach rodzinnych jest wyjasnlenie wszelkich relaCJi ml~dzy 

czlonkami rodziny powodujqcych niekorzystnq sytuacj~ oplekunczo-wychowawczq 

oraz przedstawienie propozycji jej rozwiqzanla 

2.1. 	 Podstawowyml melodaml badan 58. 

a) analiza akl sprawy 

b) w)I\'Viady z rodZlcaml1 dzieemi 

c) obser.NaCJa zachowari i wzajemnych relaCJi os6b badanych. 

2,2. Melody podstawowe powinny bye uzupelnione metod ami testowyml 

2.3. W wywladach i rozmowach z badanymi uczestniczy dw6ch badajqcych 

2.4. 	W sytuaCJi wi~kszej Ilczby os6b badanych wskazany jest udzlal dodalkowych 

badaJ<1cych 

2.5. 	 Dla oceny kompetenCJi wychowawczych rodzlcow niezb~dna jest 

charakterystyka ich cech osobowosci 

2.6. 	W sprawach rodzinnych w uzasadnionych przypadkach zaleca s;~ 

przeprowadzenie badan w dw6ch terminach. 

2.7. 	W sprawach rodzinnych konsultacj~ psychlatrycznq przeprowadza si~. kledy 

Islnieje podeJrzenle wysl~powanla zaburzen psychicznych, uzaleznleri lub jesli 

jest to uzasadnlone teza. sqdu Pozoslale konsultacje lekarskie przeprowadzane 

Sq w miar~ mozllwosci kadrowych osrodka I w zaleznosc ad polrzeb sprawy. 

2.8. 	 Kompetencje badajqcych przy opracowywaniu oplnli powlnny odpowiadac ich 

kwa1iflkacjom zawodowym 

2.9. 	Stanowiska merytoryczne w kwestlach: 

- przyczyn nasilenia przejawow konfliktu malzenskiego lub mi~dzy opiekunaml, 

- oceny sytuacjl 0plekur'tczo-wychowawczej, 

- prognozy \l\lYchowawczeJ, 

- mozllwosci rozwiqzanla konfiiktu 

ustalane Set wspolnie przez zesp6/ badajqcy 

3. 	 Liczba opinii wydanych w ciqgu roku kalendarzowego przez jednego badajqcego 

zatrudnionego w pelnym wymiarze czasu pracy nie maze bye nlzsza niz 90. 



III. STANDARDY METODOLOGICZNE 

1. 	 Rekomendowane do stosowania w rcdzinnych osrodkach diagnostyczno 

-konsultacYJnych Sq metody (testy) z katalogu Pracawni Test6w Psychaloglcznych 

Polsklego Towarzystwa Psychologicznego (wymlenione w CZE?sci. NarzE2dzla 

badawcze) 

2. 	 Dopuszcza slE2 stosowanie metod opracowanych w polskich srodowiskach 

akademlcklch, kt6re spelniaja, wymogl metodologiczne (trafnosc, rzetelnosc) oraz 

posiadaJa, podrE?cznlk do Interpretac!i 

3. 	 BadaJqcy majq prawo samodzlelnie doblerae metody badawcze, kt6re uznaJa, za 

adekwatne do rozwia,zanla konkretnych problem6w diagnostycznych 

4. 	 Metody testowe nalezy traktowa6 jako jeden z Instrument6w procesu 

dlagnozowania abok takich metod jak wywiad, rozmowa kierowana. obserwaCja, 

analiza dokumentaCji, w tym w szczeg61nosci akt sprawy. Metody projekcYjne 

powinny by~ uzywane uzupelniajqco z metodami kwestionariuszowyml co pozwoli 

na ich wzajemnq weryflkacj'$. Natomiast diagnoza koncowa jest vvypadkowq 

calosclowej interpretacjl wszystklch metod 

5, Warsztat pracy badajqcych powinien bye na bleZ8,Co aktuallzowany I uzupelniany 

o narz~dzla i technikl spelniajqce wartosci psychometryczne. 

6. 	 8adaja,cy powinnl systeillatycznle doskonalic swoje umie;litnosci zarowno 

w zakresie prawldlowego stosowania technlk dlagnostycznych. jak I opiniowania 

7. 	 Pracownicy pedagogiczni zobowlqzani Sq do przestrzegania zasad godnosci 

zawodu nauczyciela, a ponadto psychologowie do przestrzegania zasad kodeksu 

etyki zawodowej, w szczeg61nosci do zachowania tajemnlcy zawodowej 

I odpowledzialnoscl za slowo 
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