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Formularz raportowy RBI 
RBI reporting form 

 
Wskazówki: Niniejszy formularz został stworzony, aby zapisywać obserwacje w trakcie przeprowadzania wywiadu w oparciu o 

czynności dnia codziennego stworzonego przez R.A. McWiliam’a. Druga osoba (tzn. osoba pomagająca osobie przeprowadzającej 

wywiad) może korzystać z tego formularza podczas przeprowadzania wywiadu, lub wypełnić go pod koniec rozmowy. Formularz 

składa się z dwóch części: 1) „otwartego” formularza, który nie precyzuje omawianej czynności lub konkretnych pytań które 

należy zadać, i 2) „zamkniętego” formularza, w którym wyszczególnione są czynności i konkretne pytania. „Zamknięty” formularz 

jest połączeniem pierwszej wersji Formularza Raportowego RBI oraz Skali Oceny Satysfakcji Rodziny z Danej Czynności (Scale 

for Assessment of Family Enjoyment within Routines - SAFER; Scott & McWilliam, 2000).  

 

1. Wypełnij poniższe dane.  

2. Przy każdej czynności zapisz jej krótką definicję (np. budzenie, śniadanie, wspólne spędzanie czasu, 

zabawa w kółku, drugie śniadanie, zabawa w miejscach aktywności).  

3. Krótko opisz zaangażowanie dziecka w polu Zaangażowanie (np. aktywnie uczestniczy w śniadaniu, 

uderza łyżką w krzesełko, skupia uwagę na nauczycielu, zapytane podaje nazwy piosenek, często 

opuszcza kółko przed zakończeniem zabawy).  

4. Krótko opisz samodzielność dziecka w polu Samodzielność (np. je używając łyżki; pije z kubka, ale 

dużo wylewa; śpiewa wszystkie piosenki w grupie, ale potrzebuje zachęta aby głośno mówić).  

5. Krótko opisz zdolności komunikacyjne oraz społeczne dziecka w polu Relacje Społeczne (np. patrzy 

rodzicowi w oczy podczas wskazywania na różne przedmioty w kuchni, skupia uwagę na nauczycielu 

w czasie zabawy w kółku, ale nie znosi dotyku innych dzieci).  

6. Jeśli w trakcie wywiadu nie udało się uzyskać informacji na temat jednej z trzech dziedzin, zakreśl 

Brak informacji dla danej dziedziny przy określonej czynności.  

7. Zrób dodatkowe kopie strony 2.  

8. Narysuj gwiazdkę przy obawach i potencjalnych celach interwencji.  

Imię i nazwisko dziecka  

Data urodzenia  

Osoba, z którą przeprowadzany jest 

wywiad 
 

Przeprowadzający wywiad  

Data przeprowadzenia wywiadu  

Jakie są państwa główne obawy? 
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Imię i nazwisko dziecka  

 

Czynność: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

Czynność: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka 
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1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 

Rezultaty/Cele 

 

Przed poproszeniem rodziny o wybranie „rzeczy, nad którymi należy pracować”, omów raz 

jeszcze obawy oznaczone gwiazdkami na poprzednich stronach.  

 

 

 

Rezultat/Cel (krótka, nieformalna wersja) Numer na liście 

priorytetów 
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Połączony raport RBI-SAFER 

 
Niniejszy raport łączy Formularz Wywiadu w Oparciu o Czynności Dnia Codziennego (McWilliam, 2003) 
oraz Skalę Oceny Satysfakcji Rodziny z Danej Czynności (Scott & McWilliam, 2000).  

 

Czynność: Wstawanie 

• Czy możesz opisać czas wstawania? 

• Kto zwykle wstaje jako pierwszy? 

• Gdzie śpi twoje dziecko? 

• W jaki sposób dziecko informuje, że już nie śpi? 

• Czy dziecko chce być od razu zabrane ze swojego łóżka? Jeśli tak, czy jest wtedy szczęśliwe? 

• Czy dziecko jest zadowolone, jeśli przebywa przez kilka minut same po przebudzeniu? Co wtedy robi? 

• Co w tym czasie robi reszta rodziny? 

• Czy to jest przyjemna pora dnia? Jeśli nie, co powinno się zmienić? 

Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 
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Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 

Czynność: Przebieranie pieluszki/Ubieranie 

• Jak wygląda czynność ubierania? Jak przebiega? 

• Kto pomaga dziecku w ubieraniu? 

• Czy dziecko pomaga w ubieraniu go? W jaki sposób? Co potrafi zrobić samo? 

• W jakim dziecko jest nastroju? 

• Czy dziecko się komunikuje? W jaki sposób? 

• Czy twoje dziecko nosi pieluszkę? 

• Czy są jakieś problemy związane z noszeniem pieluszki? 

• Jak dziecko zachowuje się w trakcie przebierania mu pieluszki? 

• Czy twoje dziecko korzysta z toalety? Na ile jest samodzielne? 

• W jaki sposób dziecko komunikuje potrzebę skorzystania z toalety? 

• Czy jesteś zadowolona/zadowolony z tej czynności? Czy chciałabyś/chciałbyś, aby wyglądała ona inaczej? 

Notatki: 



 

 Strona 6 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 

Czynność: Karmienie/posiłki 

• Jak przebiega karmienie/pora posiłku? 

• Czy ktoś ci pomaga przy karmieniu dziecka? Kto? 

• Jak często dziecko je? 

• Co dziecko potrafi zrobić samodzielnie? 

• Czy dziecko jest zaangażowane w posiłek? Jak bardzo? 

• W którym miejscu dziecko zwykle je? 

• Co robią pozostali członkowie rodziny w tym czasie? 

• W jaki sposób dziecko informuje, co chce zjeść lub że już skończyło posiłek? 

• Czy dziecko lubi porę posiłków? Skąd to wiesz? 

• Co może sprawić, że pora posiłków będzie dla ciebie bardziej satysfakcjonująca? 

• Jak przebiegają posiłki, gdy dziecko znajduje się pod opieką innych osób? 

Notatki: 
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Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 
 

Czynność: Przygotowanie do wyjścia/podróż 

• Jak wygląda przygotowanie do wyjścia, kiedy chcesz gdzieś udać się razem z dzieckiem? 

• Kto zwykle pomaga ci w przygotowaniu dziecka do wyjścia? 

• Co dziecko potrafi zrobić samodzielnie? 

• Czy dziecko jest zaangażowane w przygotowanie do wyjścia? Jak bardzo? 

• Jak wygląda komunikacja w czasie przygotowania do wyjścia? 

• Czy twoje dziecko lubi wycieczki? Skąd o tym wiesz? 

• Czy jest to stresująca czynność? Co sprawiłoby, że czas przygotowania do wyjścia byłby łatwiejszy? 

• Jak wyglądają momenty, w których dziecko jest gdzieś zostawiane/skądś odbierane? Czy ty lub inni 

opiekunowie macie jakieś obawy związane z tymi czynnościami? 

Notatki: 
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Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 
 
 
 

Czynność: Wspólne spędzanie czasu/oglądanie telewizji 

• W jaki sposób twoja rodzina wspólnie spędza czas w domu? 

• Jak bardzo dziecko angażuje się w te aktywności? 

• W jaki sposób dziecko wchodzi w interakcję z innymi członkami rodziny? 

• Czy twoja rodzina ogląda telewizję? Czy twoje dziecko też ją ogląda? 

• Co lubi oglądać? Jak długo ogląda telewizję? 

• Czy masz ulubiony program telewizyjny? 

• Czy jest coś, co chciałabyś/chciałbyś robić wieczorami, ale nie możesz tego robić? 
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Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 
 
 
 
 
 

Czynność: Czas kąpieli 

• Jak przebiega czas kąpieli? 

• Kto zwykle pomaga ci przy kąpaniu dziecka? 

• Jak dziecko jest ułożone w wannie? 

• Czy lubi wodę? Skąd o tym wiesz? 
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• Jak bardzo dziecko jest zaangażowane w kąpanie się lub zabawę w wodzie? 

• Czy dziecko kopie w wanience lub chlapie wodą? 

• Jakimi zabawkami lubi bawić się w wannie? 

• W jaki sposób komunikuje się z tobą? O czym rozmawiacie? 

• Czy czas kąpieli jest zwykle przyjemny? Jeśli nie, co mogłoby się zmienić? 

Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 
 
 
 
 

Czynność: Drzemka/Pora spania 
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• Jak przebiega przygotowanie do snu? 

• Kto zwykle kładzie twoje dziecko do snu? 

• Czy czytasz dziecku książki lub masz ustalony plan, zgodnie z którym przebiega przygotowanie do snu? 

• Jak dziecko zasypia? 

• W jaki sposób dziecko wycisza się przed snem? 

• Czy dziecko śpi całą noc? Co robisz, jeśli się obudzi? Kto do niego wstaje? 

• Czy przygotowanie do snu jest łatwym czy stresującym czasem dla rodziny? 

• Czy dziecko idzie na drzemkę będąc pod opieką innych osób? Jak wtedy przebiega przygotowanie do snu? 

Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 
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Czynność: Zakupy 

• Jak wyglądają wyjścia do sklepu? Czy zabierasz ze sobą dziecko? 

• Czy dziecko siedzi w wózku sklepowym? 

• Czy dziecko lubi spędzać czas w sklepie? 

• Czy dziecko jest zaangażowane w czasie robienia zakupów? Czy musisz je zabawiać, czy może jest zadowolone 

z tej formy spędzania czasu? 

• Jak dziecko reaguje na inne osoby w sklepie? 

• W jaki sposób dziecko komunikuje się z tobą i innymi osobami w tym czasie? 

• Czy coś mogłoby sprawić, że wspólny czas robienia zakupów byłby łatwiejszy? 

Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 
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Czynność: Czas poza domem 

• Czy twoja rodzina spędza dużo czasu poza domem? Co wtedy robicie? 

• Co w tym czasie robi twoje dziecko? 

• Czy twoje dziecko lubi (daną aktywność)? 

• Jak dziecko radzi sobie w trakcie podróży? 

• Czy dziecko wchodzi w interakcje z innymi osobami? 

• Czy dziecko angażuje się w zabawę zabawkami lub jakieś gry? 

• W jaki sposób dziecko daje znać, że chce zacząć robić coś innego? 

• Co podoba się twojemu dziecku w czasie spędzanym poza domem? Na jakie rzeczy zwraca uwagę? 

• Czy czas spędzony poza domem jest zwykle przyjemny? Czy coś może pomóc w tym, aby uczynić go 

łatwiejszym? 

• W jakich aktywnościach poza domem dziecko uczestniczy? Jak dużo pomocy potrzebuje w ich wykonywaniu? 

Czy dobrze radzi sobie w kontaktach z rówieśnikami? 

Notatki: 

Zaangażowanie                                                                                                                             Brak informacji 

Samodzielność                                                                                                                              Brak informacji 

Relacje społeczne                                                                                                                          Brak informacji 

Dom: Zadowolenie z czynności (zakreśl) 

 

1 Całkowicie niezadowolony 

Sala: Dopasowanie czynności do dziecka (zakreśl) 

 

1 Słabe dopasowanie 
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2 

3 Zadowolony 

4 

5 Bardzo zadowolony 

2 

3 Umiarkowane dopasowanie 

4 

5 Idealne dopasowanie 

Omówione dziedziny (zakreśl te, które zostały poruszone) 

Fizyczna             Poznawcza             Komunikacja             Społeczna lub emocjonalna             Adaptacyjna 

 
 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International 

License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ or send a letter to 

Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

 

 


