
……………………… 
Pieczęć szkoły 
 

Opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem 
o funkcjonowaniu ucznia w szkole lub przedszkolu 

z uwzględnieniem występujących trudności 
(w przypadku ubiegania się o zindywidualizowaną ścieżkę) 

 
……………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko dziecka, klasa 
 

1. Funkcjonowanie ucznia na poszczególnych przedmiotach 
Proszę zaznaczyć X w kolumnie pod wybraną odpowiedzią TAK lub NIE. Proszę wskazać 

rodzaj, charakter i stopień nasilenia ograniczeń na poszczególnych przedmiotach. 

PRZEDMIOT OGRANICZENIA 
TAK NIE  Jeśli tak, to jakie? 

Zajęcia z zakresu 
wychowania 
przedszkolnego 
(jeśli dotyczy) 

   

j. polski     
 

matematyka    
 

pierwszy i drugi 
język obcy  

   
 

drugi j. obcy     
 

plastyka    
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PRZEDMIOT OGRANICZENIA 
TAK NIE  Jeśli tak, to jakie? 

muzyka     
 

wychowanie 

fizyczne 

   

zajęcia techniczne     
 

historia    
 

biologia/przyroda     
 

fizyka    
 

chemia     
 

geografia    
 

przedmioty 

zawodowe 

   

religia/etyka    
 

inne, jakie? 
……………….. 
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2. Jakie w związku z zauważonymi trudnościami były dotychczas podejmowane 
działania pomocowe przez szkołę w celu poprawy funkcjonowania ucznia, w jakich 
formach i okresie? Proszę uzupełnić wszystkie miejsca w tabelach. 
 

• w trakcie bieżącej pracy z uczniem na lekcji  
Rodzaj działań Czas udzielania pomocy Efekty 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
• poprzez zintegrowanie działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem 
Rodzaj działań Czas udzielania pomocy Efekty 
 
 
 
 
 
 
 

  

• działania podjęte w formie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
Formy pracy Czas udzielania pomocy Efekty 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3. Działania, jakie powinny być podjęte celem usunięcia barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwa w życiu przedszkola lub 
szkoły: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………. 
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4. Jak stan zdrowia ucznia wpływa na jego funkcjonowanie w szkole oraz ograniczenia 
w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 
zajęć edukacyjnych z grupą. 

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

5. Ocena możliwości psychofizycznych ucznia i jego potencjału rozwojowego: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

6. Ocena funkcjonowaniu ucznia w szkole/ przedszkolu: 
• podczas zajęć w grupie rówieśniczej:………………………………………………….  

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

• w indywidualnym kontakcie z nauczycielami:….…………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

• na przerwach:……..…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

7. Proszę wymienić: 
• ulubione przedmioty ucznia:..………………..……………….………………….….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
• przedmioty sprawiające uczniowi trudności: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

8. Czy uczeń powtarzał klasę (którą?) ………………………………………………….. 

9. Czy uczeń odrabia i jak zadane do domu prace? 
………………………………………………………………………………………………..…
…………..……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

10. Czy uczeń regularnie uczęszcza do szkoły? ………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

11. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych: ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…
…………..……………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 

12. Pozycja ucznia w klasie (ewentualnie w grupie koleżeńskiej). Jak postrzegany jest 
przez zespół klasowy? Jak czuje się w klasie? 

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

13. Czy stwarza problemy wychowawcze? Jeśli tak, to jakie? 
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………. 

14. Co w opinii nauczycieli jest mocną stroną ucznia (zasobem pozytywami)? 
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………. 

15. Środowisko rodzinne ucznia (sytuacja materialna, zaspokajanie potrzeb dziecka, 
formy i częstotliwość kontaktów rodziców z nauczycielem). Jak układa się współpraca 
szkoły z domem rodzinnym ucznia/uczennicy? 

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

16. Inne uwagi o uczniu: 
…………………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………. 
 
 
 
……………  ……………………………..   …………………………. 
Data   Czytelny podpis wychowawcy  Podpis i pieczęć dyrektora 
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