
 

pieczątka szkoły         

                           

Arkusz informacji o uczniu kl. IV-VI zgłaszanym na badania specjalistyczne 

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 8 w Poznaniu 
 

.................................................................... 

nazwisko i imię 

……………………… 

klasa/szkoła 

I. Wypełnia wychowawca: 
 

1. Funkcjonowanie ucznia w szkole : 

 

- zachowanie………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

- frekwencja …………………. (w przypadku częstej absencji proszę podać jej przyczyny:………... 

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

stosunek do obowiązków…………………………………………………………………………..... 
……………………………………………………………………………………………………………

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

 
2. Oceny szkolne z ostatniego semestru lub aktualne cząstkowe : 

 
j. polski ……………………...    j. ……….   ………………..     j.  …………   …………………… 

matematyka.………………….. przyroda…………................     historia i społeczeństwo……………….... 

plastyka ……………………… muzyka …………………….    zajęcia komputerowe …………………… 

wychowanie fizyczne …………………….. inne…………………………………………………………...     

3. Obszar największych trudności dydaktycznych: ……………………………………………….. 

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

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

 
 

4. Dotychczasowe formy pomocy udzielone uczniowi : 

 

- zespół wyrównywania wiedzy (kiedy i z czego) ................................................................................ 

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

- zespół korekcyjno-kompensacyjny (w jakim okresie i zakresie) 

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

- porady lub konsultacje (w jakim okresie i zakresie, np. w kl.V w zakresie psychoedukacji )  

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

-      terapia (kiedy i czego dotyczyła, np. w kl. II – terapia logopedyczna) ……………………….. 

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

- inne (np. biofeetback, kinezjologia edukacyjna) 

.................................................................................................................................................................. 

 

 
………………………………..                                                                 ……………………………….                                                                          
                    data                                                                                                 podpis wychowawcy 



 
II. Wypełnia nauczyciel języka polskiego (właściwe proszę podkreślić lub wpisać): 

 
1. Czytanie : 

- Tempo: odpowiednie dla rówieśników, szybsze, wolniejsze, w ogóle nie nadąża za rówieśnikami; 

- stopień zrozumienia przeczytanego tekstu: w ogóle nie rozumie treści, rozumie powierzchownie, w pełni 

rozumie treść, inne ……………………………………………………………………………….......  
 

2. Wypowiedzi ustne : 

-       przeciętne dla rówieśników, inne:…………………………………………………………………... 

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

- poprawność nadawanej mowy: nie budzi zastrzeżeń, budzi zastrzeżenia – w zakresie: 

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

3. Technika pisania : 

- tempo: szybkie, przeciętne, wolne, bardzo wolne 

- grafika pisma:  zawsze czytelna , zwykle czytelna, czasem czytelna, nieczytelna 

 

4. Wypowiedzi pisemne : 

- treść:  bogata,  przeciętna, budzi zastrzeżenia – w zakresie ………………………………………… 
- styl: adekwatny do formy wypowiedzi, nieadekwatny – przejawiający się  ……………………….... 

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

- kompozycja ………………………………………………………………………………………….. 

- najczęściej popełniane błędy w budowaniu wypowiedzi dotyczą …………………………………… 

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

- błędy w pisowni : 

 typowo ortograficzne (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 w łącznej i rozdzielnej pisowni     (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 mylenie liter o podobieństwie graficznym    (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie   (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 opuszczanie drobnych detali graficznych     (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 opuszczanie liter  (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 opuszczanie cząstek wyrazów      (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 wstawianie innych wyrazów     (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 zniekształcanie zapisu całych wyrazów     (bardzo liczne, liczne, nieliczne) 

 inne ........................................................................................................................ ................. 

- znajomość zasad ortograficznych  (bardzo dobra, dobra, słaba, brak znajomości) 

 

- oceny cząstkowe za wypracowania szkolne................................................  

        ………………………………………                                                                          
                                                                                                                           data i podpis nauczyciela języka polskiego  
 

III. Wypełniają  inni nauczyciele, w związku z zaobserwowanymi trudnościami (proszę określić 

jakiego rodzaju problemy  ma uczeń i jaki jest charakter popełnianych błędów):   
 

 w zakresie języków obcych 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
…………………… 
       podpis nauczyciela 

 w zakresie matematyki  

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

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

.................................. 
        podpis nauczyciela 

 w zakresie przyrody 
………………………………………………………………………………………………………

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

.................................. 
        podpis nauczyciela 

 w zakresie 

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

         ....…………………. 
                                                                                                                                 podpis nauczyciela  


