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LISTA KONTROLNA- GOOWNY REALIZATOR USDUG 

Opiekun 
- ------------- --

Data 
- --------

Obserwator 
---------

Odpowiedzi poprawne: __ Wynik: __ %: __ _ 

SYSTEM OCENY + WYKONANO ZGODNIE Z OPISEM. +/- WYKONANO CZijSCIOWO. - NIE WYKONANO 
LUB WYKONANO NIEWLASCIWE 

ZAPEWNIENIE, ZE MODEL GLOWNEGO REALIZATORA USLUG JEST WDRAZANY ZGODNIE Z MODELEM OPARTYM 0 
CZYNNOSCI DNIA CODZIENNEGO 

Czy opiekun Wynilc Komentarz 
Gwarantuje, ze Zindywidualizowany plan uslug 
rodzinnych (IFSP)/Indywidualny tok nauki (IEP) 
zawiera jednego specjalist� kt6ry ma cz�sty (np. 
cotygodniowy) kontakt z rodzin<t ORAZ innych 
specjalist6w, kt6rzy majc\_ rzadszy kontakt z rodzin<t 

1. (np. comiesi�czny)?

Monitoruje dzienniki wizyt aby dopilnowac, ze 
zadna rodzina nie otrzymala dodatkowych uslug 

2. niezaleznie od gl6wnych uslug?

Planuje w spos6b elastyczny cz�stotliwosc oraz 
intensywnosc wizyt dodatkowego realizatora uslug 

3. (np. w razie potrzeby, x minut w ci<tgU roku)?

Gwarantuje, ze gl6wni realizatorzy uslug Sc\. 
jednoczesnie wszechstronnymi realizatorami uslug 
(tzn. wspieraj<trodziny lub nauczycieli na wszystkich 

4. polach dzialania)?

Gwarantuje, ze gl6wni realizatorzy uslug rozumiej<t 
swojc\_rol� (tzn. uczc\_si� od dodatkowych 
realizator6w uslug) po to, aby wspierac opiekun6w 

5. dzieci na wszystkich polach dzialania?

Uczestniczy w podziale r61 (tzn. dzieli si� z 
czlonkami zespolu umiej�tnosciami, kt6re mogc\_ im 
pom6c wspierac opiekun6w dziecka na wszystkich 

6. polach rozwoju)?

Gwarantuje, ze gl6wni realizatorzy uslug 
uczestniczyli w prezentacji przedstawiajc\_cej zalety 
zastosowania gl6wnego realizatora uslug wzgl�dem 

7. podejscia multidyscyplinamego?

R. A. McWilliam (Czerwiec 2017) Przetłumaczone przez Rafał Deda
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LlSTA KONTROLNA - WSPOLNA WIZITA W DOMU 

Odwiedzaj1!cy _______________ Data ________ _ 

Obserwator _________ Odpowiedzi poprawne: __ Wynik: __ %: __ _ 

SYSTEM OCENY + WYKONANO ZGODNIE Z OPISEM. +/- WYKONANO CZESCIOWO. - NIE WYKONANO 
LUB WYKONANO NIEWLASCIWE 

OCENIANY JEST DODATKOWY REALIZATOR USLUG JAK ROWNIEZ GLOWNY REALIZATOR USLUG 

Czy dodatkowy realizator uslug Wvnik Komentarz 
Pozwolil gl6wnemu realizatorowi uslug na 

1. rozpoczecie wizvtv?
Ustalil jakich informacji potrzebuje od niego rodzina

2. lub gl6wny realizator uslug?
Ocenil cz�sciowo funkcjonowanie dziecka pytajl:\_c,

3. co zwykle ono robi?
Przygotowal pytania na temat funkcjonowania

4. dziecka w kontekscie czynnosci dnia codziennego?
Jesli bylo to mozliwe, poprosil rodzic6w o pokazanie

5. co robi dziecko lub oni sami?
W przypadku zastosowania praktycznej metody
oceny sytuacji, wyjasnil rodzinie i gl6wnemu

6. realizatorowi uslug co dokladnie sprawdzal?
Zadal przynajmniej cztery pytania przed

7. wysuni�ciem sugestii?
8. Zaproponowal zaprezentowanie omawianei strategii?

Poinformowal rodzica, co zamierza zrobi6 z
dzieckiem, a nast�pnie opisal czynnosc, w trakcie lub

9. po jej wykonaniu?
Zapytal rodzica, czy chce spr6bowac wykonac

10. czynnosc samodzielnie?
W przypadku odpowiedzi twierdz<\_cej przedstawH

11. odpowiednie instrukcje (tzn. informacje zwrotne)?
Zapytal rodzin� czy icb zdaniem dana strategia ·�
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12. miafa szanse powodzenia?
Zapytal rodzinio 

czy icb zdaniem b�d<t w stanie
13. wdrozyc dan<l_ strategi�?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na jedno z
powyzszych pytan, czy jasno zadeklarowal dalsze
poszukiwanie rozwill_zania w czasie tej samej wizyty,

14. lub powr6t do rozmowy podczas kolejnej wizyty
Przeszedl do kolejnego rezultatu/celu na liscie pytan
rodziny i gl6wnego realizatora uslug, pytajllc o inne
umiej�tnosci dotyczllce tej samej czynnosci, kt6ra
byla wlasnie omawiana, lub inne czynnosci w
kt6rych omawiana wlasnie umiej�tnosc jest

15. potrzebna?
Wyrazal si� entuzjastycznie o gl6wnym realizatorze
uslug (np. "Macie panstwo ogromne szcz�scie, ze
jest z wami Joanna. To jedna z naszych najlepszych
specjalistek wczesnej interwencji, kt6ra posiada

16. bardzo duze doswiadczenie")?
Zapytal rodzin� lub gl6wnego realizatora uslug, czy

17. jest cos, w czym m6glby jeszcze pom6c?

R. A. McWilliam (Czerwiec 2017) 
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