
I.  WZÓR OPINII W SPRAWACH NIELETNICH 

 

Rodzinny Ośrodek Data wydania opinii 
Diagnostyczno-Konsultacyjny 
 
w ..................................... 
 

Opinia 
 

w sprawie nieletniego ...........................................  

ur. .................... zam. .............................................  

ucz. kl. ........ w .......................................................  
 

1. Dane personalne osób badanych: 

 Imię i nazwisko ................................................................................................................  

 Data urodzenia ................................................................................................................  

 Adres zamieszkania ..........................................................................................................  

 Miejsce pracy ..................................................................................................................  

 
2.  Podstawa wydania opinii. 

Opinię wydaje się w związku z postanowieniem Sądu .................. w .................................... , 

sygn. akt................, z dnia ...................., wnoszącego o przeprowadzenie ...........................  

na okoliczność .................................................................................................................  

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

 
3.  Informacje anamnestyczne zawierające w szczególności: 

– dane o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, z uwzględnieniem uzależnienia 
od nikotyny, alkoholu i środków odurzających, 

– charakterystykę środowiska rodzinnego, z uwzględnieniem analizy akt sądowych oraz wywia-
du środowiskowego, 

– ocenę wydolności wychowawczej środowiska rodzinnego nieletniego, 

– przebieg procesu edukacji nieletniego, z uwzględnieniem opóźnień organizacyjnych i progra-
mowych. 

 
4.  Zastosowane metody badawcze. 

 
5.  Wyniki przeprowadzonych badań: 

 – psychologicznych, 

 – pedagogicznych, 

 – lekarskich, 

 zawierające w szczególności: 

 – ocenę poziomu rozwoju intelektualnego nieletniego oraz informacje o zainteresowaniach, 
predyspozycjach i przeciwwskazaniach zawodowych, 

 – charakterystykę osobowości nieletniego, z uwzględnieniem uwarunkowań psychospołecznych, 
więzi emocjonalnych oraz systemu norm i wartości. 

 
6.  Wnioski wynikające z przeprowadzonych badań oraz ich uzasadnienie. 

 
7.  Określenie stopnia demoralizacji nieletniego. 

 
8.  Zalecenia określające kierunki dalszych oddziaływań, z uwzględnieniem propozycji zastosowania 

środka wychowawczego lub poprawczego. 

 

 ........................................... ........................................... 
 (podpisy osób wydających opinię) (podpis kierownika ośrodka) 



 

II.  WZÓR OPINII W INNYCH SPRAWACH 

 

Rodzinny Ośrodek Data wydania opinii 
Diagnostyczno-Konsultacyjny 
 
w ..................................... 
 

Opinia 
 

w sprawie ..............................................................  

 

1. Dane personalne osób badanych: 

 Imię i nazwisko ................................................................................................................  

 Data urodzenia ................................................................................................................  

 Adres zamieszkania ..........................................................................................................  

 Miejsce pracy .......................................................... szkoła .............................................  

 
2.  Podstawa wydania opinii. 

Opinię wydaje się w związku z postanowieniem Sądu .................. w .................................... , 

sygn. akt..................., z dnia ............................, wnoszącego o przeprowadzenie badań/inne, 

na okoliczność .................................................................................................................  

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

 
3. Charakterystyka środowiska rodzinnego, z uwzględnieniem atmosfery wychowawczej i więzi 

uczuciowych łączących badane osoby. 

 
4. Zastosowane metody badawcze. 

 
5.  Wyniki przeprowadzonych badań: 

 – psychologicznych, 

 – pedagogicznych, 

 – lekarskich, 

 zawierające w szczególności: 

 – opis sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletnich, 

 – charakterystykę psychologiczną badanych osób, 

 – dane o rozwoju psychofizycznym małoletniego, z uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych 
i psychospołecznych, 

 – specyfikę wzajemnych relacji wynikających z sytuacji rodzinnej. 
 
6.  Wnioski wyjaśniające niekorzystną sytuację rodzinną. 
 
7.  Zalecenia określające sposób rozwiązania niekorzystnej sytuacji rodzinnej lub opiekuńczo-

wychowawczej. 

 

 ........................................... ........................................... 
 (podpisy osób wydających opinię) (podpis kierownika ośrodka) 

 
 


