
Pieczęć szkoły/placówki                                                                          Data ………………………….                                                                               

 

 

                    
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia 

do potrzeb zespołu orzekającego Publicznej Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej                       
w  Grodkowie  

przygotowana przez :  

 nauczyciela,  
 wychowawcę grupy wychowawczej 

 specjalistę prowadzącego zajęcia z dzieckiem  
 
 
Imię i nazwisko dziecka/ucznia     ……………………………………………………………………. 
Data i miejsce urodzenia dziecka/ucznia…………………………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka/ucznia…………………………………………………………………… 

Imiona i nazwisko rodziców………………………………………………………………………………. 

Nazwa  i adres szkoły /placówki do której dziecko uczęszcza 

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

Klasa……........... 

 
Informacja o powtarzaniu klasy/wydłużeniu etapu edukacyjnego (której klasy)…………………………. 

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

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

………………………………………………………………….. 

 
1. Informacja (n-la, wychowawcy specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem/uczniem)                                

o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz   o możliwościach 

psychofizycznych , w tym o mocnych stronach                                                          i 

uzdolnieniach……………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
2. Informacja o funkcjonowaniu dziecka/ucznia (w przedszkolu, placówce, szkole) w tym                        

o występujących trudnościach……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………… 

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



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

 
3. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia posiadającego orzeczenie                      

o potrzebie kształcenia specjalnego………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………… 

 
4. Informacja o działaniach podjętych (przez n-li, wychowawców i specjalistów prowadzących zajęcia z 

dzieckiem) w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole, 

ośrodku………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

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

 
5. Formy udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( jeśli uczeń  był objęty terapia 

logopedyczną prosimy o opinię 

logopedy)………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. Okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej……………………………………………….. 

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

 
 

 

 

7. Efekty podjętych działań i udzielanej uczniowi pomocy 

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

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

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

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

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



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

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

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

 
8. Wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 
Uwagi: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
Podpis osoby sporządzającej opinię……………………………………………………… 
                                                                                                    
                                                                                
               
        ……………………………………………… 

  Podpis i pieczęć dyrektora  

 
 
 
Podstawa prawna: 
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach  psychologiczno-pedagogicznych ( Dziennik Ustaw 
z  2017r , poz.1743 ).  
 
 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.              . 
 
 


