
………………       …………………… 

pieczątka szkoły         data 

 

Opinia szkoły  na temat funkcjonowania ucznia 

( na potrzeby wydania opinii oraz orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego ) 

Na podstawie § 4 pkt.2 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013r.  w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych            

( Dz.U. 2013 poz.199) 

 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………….. 

Szkoła …………………………………………………………………………… 

Klasa ………………………………………………………………… 

 

 

1. Funkcjonowanie społeczne ucznia w szkole  ( jeśli występują zachowania 

niepożądane proszę podać przykłady) 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Sytuacja edukacyjna ucznia  ze wskazaniem trudności   oraz osiągnięć. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Mocne strony ucznia ( zainteresowania, co lubi robić, czym się wyróżnia) 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Działania szkoły podjęte w celu poprawy sytuacji dziecka ( dostosowania 

podczas zajęć lekcyjnych , formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej)i 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



5. Zalecenia nauczyciela do  realizacji podczas dalszej pracy z dzieckiem             

( sugestie) 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

……………….      …………………….. 

Podpis nauczyciela sporządzającego opinię                                                Podpis dyrektora szkoły  

 

 

 

 

 

 
i Jeśli uczeń/uczennica nie był(a) objęty(a) pomocą psychologiczno-pedagogiczną , a opinia wychowawcy 
sporządzana jest na potrzeby wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, można punkt 4 
pominąć  
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. 
Kasztanowa 3, 49-200 Grodków, pppgrodkow@op.pl. 

2) Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy -  realizacji zadań 
nałożonych na szkołę, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych. 

3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu           
o ochronie danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie szkoły –  poradniagrodkow.pl w wersji 

papierowej w sekretariacie szkoły, na tablicach ogłoszeń.              . 

 


