…………………………………..……
pieczątka szkoły
INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU KLAS IV-VI LUB GIMNAZJUM
KIEROWANYM NA BADANIA SPECJALISTYCZNE DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO –
PEDAGOGICZNEJ W KOLNIE
Imię i Nazwisko ucznia ……………………………………………………………….. Data urodzenia: …………….……………..
Klasa: ………..…
Opinia nauczyciela polonisty:
 ocena umiejętności czytania:
- tempo czytania ………………………………………………………………………………………………………………………….………
- technika ……………………………………………………………………………………..………………..…………………………………..
- stopień rozumienia czytania: cichego ..……………………………………………………………………………..…………………
głośnego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ocena umiejętności pisania:
- charakter popełnianych błędów (proszę odpowiednie podkreślić):
„typowo ortograficzne”,
w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów,
mylenie liter podobnych graficznie,
mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie,
opuszczanie drobnych detali graficznych liter, opuszczanie cząstek wyrazów,
zniekształcanie zapisu całych wyrazów,
inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- poziom graficzny pisma: bez zastrzeżeń zaburzony (proszę wymienić cechy pisma)
……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….………..
- tempo pisania: szybkie

przeciętne

wolne

bardzo wolne

- znajomość zasad ortograficznych: bez zastrzeżeń
niezadowalająca (czego dotyczy)
……………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………..
- poziom samodzielnych prac pisemnych .............................................................................................................
…………………….……………………………………………………………………….………………………..………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- poziom wiedzy o literaturze .................................................................................................................................
- poziom znajomości gramatyki języka polskiego (proszę podkreślić właściwy)
bardzo słaby słaby
przeciętny
dobry
bardzo dobry
...............................................................................................................................................................................
- poziom wypowiedzi ustnych ................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……….
- postępy w nauce języka polskiego oraz poziom motywacji ucznia do nauki ......................................................
.................................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................................

………................................................................
Data i czytelny podpis nauczyciela polonisty

Opinia nauczyciela matematyki:
 poziom umiejętności wykonywania działań arytmetycznych (proszę podkreślić właściwy)
bardzo słaby
słaby
przeciętny dobry
bardzo dobry
..............................................................................................................................................................................
 poziom umiejętności rozwiązywania zadań arytmetycznych z treścią (proszę podkreślić właściwy)
bardzo słaby
słaby przeciętny dobry bardzo dobry
..............................................................................................................................................................................
 poziom umiejętności rozwiązywania zadań geometrycznych (proszę podkreślić właściwy)
bardzo słaby słaby
przeciętny dobry
bardzo dobry
...............................................................................................................................................................................
 postępy w nauce oraz poziom motywacji ucznia do nauki (proszę podkreślić właściwy)
bardzo słaby słaby
przeciętny dobry
bardzo dobry
...............................................................................................................................................................................
 rodzaje błędów najczęściej popełnianych przez ucznia (proszę podkreślić właściwy):

mylenie/przekręcanie cyfr; opuszczanie cyfr w zapisie liczb wielocyfrowych; mylenie znaków +,-, :, x, <, >
kłopot z posługiwaniem się ułamkami; mylenie liczb podobnych kształtem; proste obliczenia wykonuje na konkretach;
błędnie odczytuje lub zapisuje liczby; nie wykonuje operacji liczbowych przewidzianych programem nauczania; inne

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………..….................................................
Data i czytelny podpis nauczyciela matematyki

Opinia nauczyciela wychowawcy:
 od kiedy zaobserwowano trudności …………………………………………………………………………………….……………….
 stosunek ucznia do obowiązków szkolnych ………………………………………………………………………….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
 zachowanie i funkcjonowanie ucznia w klasie/szkole: ocena z zachowania …………………………………………….
zainteresowania, osiągnięci ..……………………………………………………………………….………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
zaangażowanie w życie klasy/szkoły …………………………………………………….…………………………………….……..
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
aktywność, frekwencja ……………………………………………………………………………………………………………….……..
relacje społeczne, relacje z rówieśnikami ……………………………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reakcje emocjonalne, trudności wychowawcze …………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
artykulacja, stan zdrowia (wzrok, słuch, przebyte poważniejsze choroby) itp. ....................................................
..............................................................................................................................................................................
 zapewnione formy pomocy na terenie szkoły (w jakim okresie i częstotliwość zajęć)
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (indywidualne/grupowe) ……………….………………………………………………
- zajęcia zespołu dydaktyczno – wyrównawczego (z jakich przedmiotów)………..………………………………………….
..............................................................................................................................................................................
- zajęcia logopedyczne ………………………………………...........................................................................................
- zajęcia rewalidacyjne ……………………………………………………………………………………………………………………….
- inne zajęcia terapeutyczne ……………………………………......................................................................................
- praca samokształceniowa ucznia w domu pod kierunkiem nauczyciela (w jakim zakresie) ………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
- dostosowanie wymagań edukacyjnych ……………………………………………………………………………………………….
- inne formy pomocy …………………………………………...........................................................................................
 dotychczasowe działania zaradcze (wykorzystywane metody terapeutyczne, odziaływania wychowawcze,
materiały dydaktyczne, pomocnicze)

podjęte przez: nauczycieli ………………………..………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
rodziców …..……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów nauczania z ostatniego semestru lub końca roku:
jęz. polski ….…… jęz. angielski ……..…. jęz. niemiecki ….…… historia ….…… matematyka ………. przyroda ….……
fizyka ………. chemia ……..… geografia …….… plastyka …….… muzyka …..…… technika …………. w-f …………

……..........................................................................
Data i czytelny podpis nauczyciela wychowawcy
Opracowały: M. Pękalak-Pawłowicz, A. Zadroga.

