
 

……………………………..               ……………………………… 
           (pieczęć szkoły)                                        (data) 

   

INFORMACJA O UCZNIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce 

(wypełnia nauczyciel) 

1. Dane o uczniu:  

imię i nazwisko.…………………………………………………………………………………………...…  

szkoła, klasa ………………………………………………………………………… ……………………... 

2. Powód zgłoszenia – trudności zauważone na terenie szkoły: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Od kiedy występują w/w problemy: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Czy uczeń był diagnozowany na terenie szkoły? (kiedy?) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Z jakich form pomocy korzystał dotychczas na terenie szkoły? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Charakterystyka samodzielnych prac pisemnych ucznia: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Poziom wypowiedzi ustnych: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jeżeli uczeń ma trudności z ortografią, to czy zna zasady ortograficzne? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Czy występują trudności w nauce języków obcych? (na czym polegają?) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Czy występują trudności w liczeniu? (na czym polegają?) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 



11. Osiągnięcia szkolne ucznia: 

(udział w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, mocne strony) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Bieżąca sytuacja ucznia: 

koncentracja uwagi na lekcjach …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

motywacja do nauki ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

odporność emocjonalna na trudności ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

kontakt z rówieśnikami ……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

kontakt z nauczycielami …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

trudności wychowawcze (jeśli tak, to jakie?) ……………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Kontakt nauczyciela z rodzicami ucznia w sprawie rozwiązywania problemów:  

(udział rodziców w zebraniach, zainteresowanie rodziców postępami dziecka, zainteresowanie rodziców 

problemami dziecka, praca rodziców z dzieckiem) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

UWAGI:  
1. W przypadku badania pod kątem specyficznych trudności uczeń kierowany do PPP powinien wykazać się 

znajomością podstawowych zasad poprawnej pisowni ortograficznej.  

2. Do karty zgłoszenia należy dołączyć kserokopie co najmniej dwóch prac klasowych ucznia sprawdzonych 

przez nauczyciela. 

3. Na badanie w Poradni uczeń dostarcza zeszyty z języka polskiego (lub innych przedmiotów) w miarę 

możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej. 

4. Rodzice powinni wyrazić pisemną zgodę na badanie ucznia.  

 

 

 

 

………..……………………..……... 
                      (podpis nauczyciela) 

 

 

Dziękujemy za współpracę. 
     


