
           pieczęć  szkoły                                                                                                                                                          .............................................................. 
                                                                                                                                                                                                                miejscowość, data 
 

 
INFORMACJA O UCZNIU  

NA POTRZEBY BADANIA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 
(dotyczy ogólnych trudności ucznia w nauce)   

 
PROSZĘ PODKREŚLIĆ I WPISAĆ  ODPOWIEDNIE  DANE  DOTYCZĄCE  UCZNIA 

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

Data i miejsce urodzenia........................................................................................................... 

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

Szkoła.....................................................klasa............czy powtarzał klasę (którą).................. 

Imię i nazwisko wychowawcy................................................ile lat zna ucznia....................... 
 

Powód skierowania ucznia do Poradni........................................................................................................................ 

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

1. Ocena zdolności i postępów  w  nauce: 
 

- zasób wiadomości:   wysoki     przeciętny        niski          bardzo niski 

- postępy w nauce:      duże         przeciętne        małe           bardzo małe 

- zainteresowania.................................................................................................................................................. 
 

2. Mocne strony ucznia................................................................................................................................................. 

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

3. Formułowanie wypowiedzi: 
- zaburzenia mowy (jakie?).................................................................................................................................. 

- sposób wysławiania się (łatwość wysławiania się, bogactwo wypowiedzi)...................................................... 

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

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

- zasób słów:     duży      przeciętny         mały           

- inne trudności w formułowaniu wypowiedzi (jakie?)........................................................................................ 

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

4.  Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: 
- przygotowanie do lekcji..................................................................................................................................... 

- wykonywanie prac domowych........................................................................................................................... 

- motywacja do nauki szkolnej:   wysoka        przeciętna          niska           brak 

- frekwencja.......................................................................................................................................................... 

- aktywność społeczna.......................................................................................................................................... 

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

5. Zachowanie ucznia (stosunek ucznia do nauczycieli i rówieśników)....................................................................... 

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

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

6. Pozycja ucznia w klasie (stosunek kolegów do ucznia)............................................................................................ 

  



   7. Środowisko rodzinne ucznia: 

- zainteresowanie rodziców/opiekunów karierą szkolną dziecka:   wystarczające,     niewystarczające,    brak     

- wymagania rodziców/opiekunów, dotyczące wyników dziecka w nauce: 

zbyt wysokie,      adekwatne do możliwości,          zbyt niskie 

- postawy rodziców/opiekunów wobec dziecka: 

poprawne;  nieporadność wychowawcza;  niekonsekwencja w postępowaniu wobec dziecka;    zaspokajanie 

tylko potrzeb materialnych dziecka;  beztroski stosunek do potrzeb psycho-fizycznych dziecka;   

usprawiedliwianie zachowań dziecka;  nadmierna troskliwość, skłonność do zaspokajania wszystkich 

zachcianek;   nadmiernie krytyczny  stosunek do  zachowania się  dziecka;   skłonność  do  stawiania surowych  

represji  wobec  dziecka, 

- kontakty rodziców ze szkołą, udział w zebraniach............................................................................................ 

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

- inne postawy rodziców, ewentualne czynniki destruktywne............................................................................. 

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

8. Oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania  z ostatniego semestru lub końca roku szkolnego: 
    (proszę wpisać za jaki okres)   .................................................................. 
 

Zachowanie............................... 

Język polski.............................. 

Geografia.................................. 

        Język obcy................................ 

Chemia..................................... 

Matematyka...............................    

Fizyka....................................... 

Historia......................................    

Sztuka........................................ 

 

WOS.......................................... 

Informatyka............................... 

Biologia..................................... 

 Wych. fizyczne.........................

9. Środki zaradcze podjęte przez szkołę/rodziców w celu pokonania napotykanych przez ucznia trudności  

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

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

10. Stan zdrowia ucznia (badanie lekarskie lub na podstawie karty zdrowia), ew. wady wzroku, wady słuchu 

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

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

11. Inne uwagi ............................................................................................................................................................... 

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

Dziękujemy za rzetelne wypełnienie arkusza.   
Proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera wszystkie konieczne wpisy i pieczęci.       
                                                                              
    .................................................... 
                  podpis wychowawcy 
 

                                                                                           ........................................................... 
                                                                                                                              podpis i pieczęć dyrektora szkoły 

 
Informacje dla rodziców 
 

1. Badanie w Poradni odbywa się na wniosek rodzica, w związku z powyższym wymagana jest obecność 
przynajmniej jednego z rodziców (prawnych opiekunów) w trakcie wizyty.  

2. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie badania o ile osoba upoważniona przez rodzica 
okaże pisemną zgodę.   

3. Zapoznałem się z treścią niniejszej opinii, wyrażam zgodę na badanie mojego dziecka 
…..…………….………………………….. w  Poradni 

 

                                                                                                    ………………………….. …                         ……..……………………….. 
                                                                                                                data                                              podpis  rodzica 


