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

 
 
 

OPINIA O DZIECKU / UCZNIU 
w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej  

 
 
na podstawie §7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (poz.1743),  
 
 
Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje 
się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.  
O wydanie opinii może również zwrócić się dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej lub rodzic/opiekun prawny 
dziecka/ucznia albo pełnoletni uczeń. 
 
 
 

Imię i nazwisko ucznia......................................................................................................... klasa..................... 
 
Data urodzenia..............................................Adres zamieszkania................................................................................. 

Nazwa szkoły i adres........................................................................................................................................................ 

1.Informacja o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2.Informacja o  możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
3.Mocne strony i uzdolnienia dziecka lub ucznia: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
4.Informacja o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, w tym 
występujących trudnościach: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
5.Występujące w środowisku szkolnym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia/dziecka: 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
6.Niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym wykorzystujące 
technologie informacyjno-komunikacyjne: 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
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7.Działania podjęte przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu 
poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
8.Formy udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Okres udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej…..……………………………………………….. 
 
Efekty podjętych działań: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mające na celu poprawę funkcjonowania 
dziecka lub ucznia. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
W przypadku dzieci lub uczniów objętych kształceniem specjalnym  należy załączyć wielospecjalistyczną 
ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia. 
 
W przypadku dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi należy załączyć  okresową ocenę funkcjonowania dziecka. 

 

UWAGA! Proszę sprawdzić, czy arkusz zawiera wszystkie konieczne wpisy, załączniki  i pieczęci. 

Dziękujemy za rzetelne wypełnienie arkusza. 
 

 

 

 

........................................................                                                                            ....................................................... 
   podpis i pieczęć dyrektora szkoły                                                                                       podpis nauczyciela/wychowawcy/specjalisty 


