PROCEDURA SPORZĄDZANIA DIAGNOZY PSYCHOFIZYCZEJ DZIECKA UMIESZCZONEGO W
PIECZY ZASTĘPCZEJ:

Informacje podstawowe:
1. Psycholog współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w zakresie
zbierania informacji dotyczących warunków rozwoju dziecka (opinia dziecka
uwzgledniająca środowisko rodzinne, karta dziecka).
2. Do sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka psycholog może posłużyć się danymi
zawartymi w informacji dot. funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej/Pogotowiu
Rodzinnym, sporządzonej na podstawie m.in. obserwacji dziecka, wywiadu, wywiadu z
opiekunem w miejscu przebywania dziecka.
Zasady sporządzania diagnozy psychofizycznej dziecka:
1. Diagnoza psychofizyczna przeprowadzana jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka do
pieczy zastępczej, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej diagnoza
psychofizyczna będzie weryfikowana w następujących okresach:
- w przypadku dzieci poniżej 3 roku życia- diagnoza psychofizyczna będzie sporządzana
raz na rok;
- w przypadku dzieci przedszkolnych i szkolnych – diagnoza będzie sporządzana raz na
2 lata.
Diagnoza psychofizyczna może być sporządzana również w innych terminach zgodnie z
potrzebami dziecka.
2. Diagnoza psychofizyczna dziecka sporządzana jest na podstawie obserwacji
i wywiadu przeprowadzonego w miejscu przebywania dziecka lub informacji dot.
funkcjonowania dziecka w rodzinie zastępczej, danych uzyskanych z dokumentacji oraz
przeprowadzonego badania psychologicznego z zastosowaniem narzędzi testowych.
3. Termin badania psychologicznego ustala psycholog z osobą pełniącą funkcję rodziny
zastępczej.
4. Diagnoza psychofizyczna uwzględnia:
a) Informacje dotyczące wczesnego rozwoju dziecka i jego sytuacji rodzinnej;
b) Ocenę rozwoju funkcji poznawczych i kompetencji emocjonalno-społecznych
dziecka;
c) Relację dziecka z najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
d) Określenie podstawowych potrzeb dziecka oraz poziomu ich zaspokojenia przez
otoczenie;

e) Analizę danych diagnostycznych pod kątem zasobów (czynników wspierających
rozwój) oraz trudności (czynników zakłócających rozwój);
f) Wnioski uwzględniające ewentualne wskazania do pogłębienia diagnozy;
g) Wskazania do dalszej pracy terapeutycznej, zgodnie z potrzebami
i możliwościami dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.
5. Psycholog w oparciu o uzyskane informacje i wyniki badania sporządza diagnozę
psychofizyczną dziecka w terminie 30 dni od zakończenia badania.
Zasady wydawania diagnozy psychofizycznej.
1. Diagnozę dziecka wraz z wnioskami i zaleceniami psycholog przedstawia
koordynatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Opiekun zastępczy otrzymuje 1 egz. diagnozy psychofizycznej dziecka.
3. Osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej ma prawo do omówienia wniosków
i zaleceń z psychologiem, który sporządził diagnozę psychofizyczną.
4. Spotkanie psychologa z rodziną zastępczą ustalane jest odrębnie.
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