1.9.2017

CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE
Komenského 2740, 024 01 Kysucké Nové Mesto, telefón: 041 / 421 21 76, 0908 709 992
mail: pppknm@stonline.sk

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
( vyplní zákonný zástupca)

POZOROVACIA SCHÉMA DIEŤAŤA V DOMÁCOM PROSTREDÍ
Meno dieťaťa ......………….................................................................................. Dátum narodenia: ............................
Miesto narodenia: .............................................

Rodné číslo .............................................

Štátna príslušnosť: ............................................

Materinský jazyk: ............................................

Ďalšie jazyky, ktorými je možná komunikácia s dieťaťom: ..........................................................................................

Presná adresa bydliska dieťaťa: ..............................................................................................................................
Rodičia sú rozvedení:

áno – nie

Dieťa je zverené do starostlivosti (komu):

Dieťa je v striedavej starostlivosti

áno – nie

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

(pri rozvedených rodičoch, striedavej starostlivosti, alebo zverení druhej osobe, je potrebné doložiť
kópiu právoplatného súdneho rozhodnutia)

Zákonný zástupca matka : .......................................................................... telefón:
Presná adresa bydliska: .............................................................................................................................................
e schránka:
Zákonný zástupca otec : .......................................................................... telefón:
Presná adresa bydliska: .............................................................................................................................................
e schránka:
Súdom stanovený zástupca : .......................................................................... telefón:
Presná adresa bydliska: .............................................................................................................................................
e schránka:

Súrodenci:
Meno a priezvisko

rok narodenia

prekonané vážnejšie choroby, problémy s učením
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Priebeh zaškolenia – uveďte materskú školu bežného typu, špeciálnu materskú školu, základnú školu,
špeciálnu základnú školu, prípadne individuálne vzdelávanie a pod.
Názov a adresa školy

forma vzdelávania

od - do

V predškolskom veku – pripravenosť na školu, vývin reči, psychomotoriky a sociálneho vývinu.

Základné údaje o dieťati:
Kedy sa začali prejavovať ťažkosti: ..........................................................................................................................
Dieťa bolo psychologicky vyšetrené ( kedy, u koho ): .........................................................................................
Poznáte správu z predchádzajúceho vyšetrenia dieťaťa?

áno

nie

Dieťa je v súčasnosti v odbornej lekárskej starostlivosti ( dôvod, u koho ): .................................................
...........................................................................................................................................................................................

Vek pri vstupe do MŠ: .....................
Dlhodobé prerušenie dochádzky MŠ z dôvodu: .................................................................................
Mal odložené plnenie povinnej školskej dochádzky:

áno - nie

Udávané ťažkosti
a.) ťažkosti, ktoré viedli k žiadosti o vyšetrenie

b.) traumatizujúce a konfliktové situácie

c.) začiatok, okolnosti vzniku a priebeh súčasných ťažkostí

d.) názory na to čo je príčinou uvádzaných ťažkostí
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Doterajšie opatrenia na odstránenie ťažkostí a ich výsledky:

Prosíme podčiarknuť tie znaky správania, ktoré sa u dieťaťa sústavnejšie prejavujú a nemajú len charakter
jednorázového prejavu
Nepokojne alebo zle spí
Utajuje tresty
Chodí v spánku
Utajuje neúspechy
Rozpráva zo sna
Málo prítulný
Trpí nechutenstvom
Neznáša sa so súrodencami
Sám sa neoblečie
Žiarlivý
Pri obliekaní si nechá pomáhať
Vyhľadáva spory
Nechce sa umývať
Bije sa
Nechce si robiť úlohy
Agresívny
Je lajdácky
Závistlivý
Neposlušný
Ničí veci súrodencov
Nechce nič pomôcť
Berie im hračky
Chodí neskoro domov
Odmieta im pomôcť
Nedá si nič povedať
Snaží sa zatlačiť ich do úzadia
Má nevhodných priateľov
Ohovára ich
Nesamostatný pri úlohách
Osočuje ich
Nesamostatný pri iných prácach
Trápi ich
Nie je vytrvalý pri hre
Nedovolí im hrať sa spolu
Nie je vytrvalý pri práci
Klame zo strachu
Hľadá viac voľnosti
Fantazijné lži

Neporiadny, nečistotný
Podvádza
Priatelí sa so staršími deťmi
Vystatuje sa
Priatelí sa s mladšími deťmi
Doma kradne
Pri hre chce mať vždy vedúcu úlohu
Kradne u cudzích
Vedúcu hru si vynucuje bitkou
Všetko rozoberá
Je celkove veľmi nepokojný
Ničí hračky
Pohybovo neobratný
Poškodzuje nábytok
Ľahko urážlivý
Pomočuje sa v noci, cez deň
Ľahko sa rozplače
Trýzni zvieratá
Plače bez príčiny
Neudrží stolicu
Odvráva, je drzý
Prevádza sexuálne hry so sebou
Umienený
Prevádza sex. hry s inými deťmi
Zlostný
Cmúľa si palec
Prchký
Ohrýza si nechty
Trucovitý
Onanuje
Zlomyseľný
Máva bolesti brucha
Dobiedzavý
Vracanie
Útočný
Nadmerne sa potí
Vyhráža sa
Nedostatok sebadôvery

Iné – uveďte:

Dňa:

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

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

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

Podpis zákonného zástupcu

Podpis zákonného zástupcu

Súhlasím so zverejnením poskytnutých informácií (podaných písomnou i ústnou formou)
v správe s vyšetrenia.

© Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto

1.9.2017

© Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Kysucké Nové Mesto

1.9.2017

©

Pedagogicko – psychologická poradňa Námestovo, Kysucké Nové Mesto

