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…………………………………… 

pieczątka szkoły 
 

INFORMACJA  
 dla potrzeb diagnozy psychologiczno – pedagogicznej 

o uczniu szkoły ponadpodstawowej 
 

Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………. 

 

PESEL 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

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

Imię i nazwisko wychowawcy ………………………………………………………………… 

 

Nauka (właściwe podkreślić lub uzupełnić opisem występujących możliwości/ trudności) 

 należy do uczniów:  

bardzo dobrych, dobrych , średnich, mniej niż średnich, słabych, bardzo słabych 
 

 motywacja do nauki: 

bardzo dobra, dobra, okresowo zmienna, jedynie sytuacyjna, ogólnie słaba, brak 

motywacji 
 

 tempo pracy: 

bardzo szybkie, szybkie, przeciętne, wolne, bardzo wolne 
 

 poziom opanowania wiadomości szkolnych: 

- zgodny z realizowaną podstawą programową  ( programem nauczania) 

- nierównomierny, w tym: 

stosunkowo najlepiej z przedmiotów …………………………………..………….. 

niezadawalająco z przedmiotów ………………………………………..…...…….. 

 postępy w nauce: 

poprawne, zmienne*, niewystarczające * 

(* opis ewentualnych trudności) 

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

……………………………………………………………………………………………… 

powtarzanie klasy: NIE  TAK (której ?) …………………………………………………...…. 
 

 stosunek do szkoły i obowiązków szkolnych: 

(m.in. frekwencja na zajęciach, zachowanie na lekcjach, aktywność, przestrzeganie zasad)  

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

................................................................................................................................................. 
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 przedmiot lub inna dziedzina np. sport , w którym wyróżnia się na tle klasy 

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

Pozycja ucznia w klasie  
(stosunek kolegów do ucznia i stosunek ucznia do zespołu, aktywność społeczna, jakość kontaktów 

rówieśniczych, obserwowana rola w zespole klasowym) 
 

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

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

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

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

Mocne strony ucznia 

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

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

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

Cechy charakteru wyróżniające ucznia 

 

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

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

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

Formy i sposoby dotychczas udzielonego wsparcia w ramach systemu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej ( właściwe podkreślić lub uzupełnić opisem ) 
 

I.  Pomoc nie była udzielana 
 

II. Pomoc była udzielana na podstawie: 

- rozpoznania nauczycielskiego 

- opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (numer i data wydania) 

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

- orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej (numer i data wydania) 

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

- innej (jakiej?) ………………………………………………………………….………… 
 

III. Formy udzielonej pomocy (opis) oraz czas jej trwania: 

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

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

 

 

……………………………….     ……………………………….…………… 

       miejscowość, data            podpis sporządzającego informację 

 

 

 

 

………………………………………............. 

    Dyrektor szkoły 

 


