
…………………………………..……                                                                     ………………………..……….……
          (pieczęć szkoły)                                                                    (miejscowość, data)

Informacja nauczyciela – wychowawcy o uczniu sporządzona
dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w ………………………………………

Rodzaj stwierdzanych trudności:     dydaktyczne,  wychowawcze

Informacje wychowawcy o uczniu:

I. Dane ogólne:

• Imię i nazwisko……………………………………………………………………….

• Data i miejsce urodzenia…………………………………………………………

• Szkoła………………………………………………………………………………..         klasa……………………………

• Czy uczeń był badany w poradni:  tak  nie  (jeżeli tak – to gdzie?  i kiedy? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II. Przebieg nauki ucznia:

• Odroczenie obowiązku szkolnego:  tak    nie
• Powtarzanie klasy:  tak   nie    (jeżeli  tak to którą? i z jakiego powodu?)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….   
• Trudności w nauce: tak  nie    (jeżeli  tak  to z jakich przedmiotów? w jakim zakresie? 

jakie oceny są dominującymi stopniami?)
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
.....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. Formy pomocy udzielonej uczniowi w szkole w związku z trudnościami w nauce; okres 
trwania, efekty (w przypadku objęcia terapią logopedyczną niezbędne jest dołączenie 
opinii logopedy; w przypadku trudności w pisaniu i czytaniu, uznanych za zasadnicze 
przyczyny trudności w nauce niezbędne jest dołączenie informacji nauczyciela – 
polonisty na przewidzianym do tego celu druku)

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

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



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
V. Zachowanie ucznia w szkole:
  
• Trudności wychowawcze:  nie występują    występują  -  (jeśli występują   -  to w czym się

one przejawiają?)..................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• O ile mają one charakter istotnie zakłócający , należą do zachowań ryzykownych lub 

powodują zagrożenie dla samego ucznia lub innych osób – wskazane jest dołączenie  
szczegółowej informacji w formie opisowej (szczególnie wtedy, gdy trudności 
wychowawcze stanowią powód badań w poradni)

• Dotychczasowe sposoby radzenia sobie z w/w trudnościami ( w tym efekty realizacji 
wcześniejszych wskazań wychowawczych poradni)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
VI. Inne ważne informacje o uczniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VII.  Pozytywne cechy ucznia, mocne strony
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
VIII. Charakterystyka środowiska rodzinnego ( w tym informacje na temat współpracy ze 

szkołą)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IX. Oczekiwanie nauczyciela po badaniu ucznia w poradni 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
IX. Załączniki:
 

………………………………………………….                           ……………………………………………………
………………………………………………….                           .………………………………………………….
podpis i pieczęć dyrektora szkoły                                                          podpis  wychowawcy klasy            


