
Pieczątka placówki                                                                     Data…………………… 
 
 

INFORMACJA O UCZNIU 
(dotyczy ucznia wymagającego kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania) 

Dla potrzeb Zespołu Orzekającego 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaworze  

(wypełnia wychowawca) 
 
 

Imi ę i Nazwisko……………………………………………………………………………… 
 
Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………… 
 
Szkoła, klasa………………………………………………………………………………….. 
 
1. Funkcjonowanie ucznia (właściwe podkreślić): 
a) W sferze edukacyjnej: 
- wyniki w nauce z zakresu edukacji wczesnoszkolnej / podstawowych  
przedmiotów……………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………. 
- obserwowane trudności w nauce …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
- szczególne zdolności w zakresie uczenia się ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………….. 
- motywacja do nauki ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 
b) podczas zajęć lekcyjnych: 
− pracuje: aktywnie, niechętnie, jest bierny 
− koncentruje uwagę: bardzo dobrze, dobrze, słabo 
− poleceniom nauczyciela podporządkowuje się; zawsze, sporadycznie, bardzo rzadko 
− poproszony do odpowiedzi zwykle: chętnie odpowiada, ma trudności z wypowiadaniem się, 
milczy 
− wyraźnie unika niektórych zajęć i czynności (jakich?)…………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
− inne ważne informacje…………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………… 
c) w sferze emocjonalnej: 
− nastrój: pogodny, zmienny, obniżony 
− reakcja na zwrócenie uwagi: podporządkowuje się, nie reaguje, reaguje złością 
− w sytuacjach trudnych: mobilizuje się, prosi o pomoc, wycofuje się, reaguje złością 
− inne ważne informacje…………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………… 
d) w relacjach z rówieśnikami: 
− nawiązywanie kontaktu: łatwo, ma trudności, nie nawiązuje 
− postawa wobec innych: przyjazna, obojętna, niechętna, wroga 
− rola w grupie: współpracuje, ulega, dominuje 
− inne ważne informacje…………………………………………………………..... 
 
 



2. Frekwencja ucznia (właściwe podkreślić): 
a) systematyczne uczestnictwo w zajęciach 
b) niska frekwencja z powodu: 
− absencji chorobowej 
− wagarów (proszę opisać stopień nasilenia problemu)…………………………….… 
………………………………………………………………………………………….. 
− inne przyczyny (jakie?)……………………………………………………………... 
 
3. Stosunek do obowiązków szkolnych 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
4. Jakie trudności ucznia obserwowane są w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
5. Czy w dotychczasowej pracy z uczniem istniała konieczność stosowania specjalnych 
metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej? 
TAK NIE 
Jeśli TAK to jakich? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6. Mocne strony ucznia: 
a) uzdolnienia……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
b) zainteresowania……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
c) osiągnięcia szkolne……………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….... 
d) pozytywne cechy osobowości………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
7. Współpraca opiekunów dziecka ze szkołą: systematyczna, sporadyczna, brak współpracy 
8. Inne istotne informacje o uczniu: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Podpis wychowawcy ……………………………………… 
 

Potwierdzenie dyrektora placówki ……………………………………… 


