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……………………………………  

pieczątka szkoły 
INFORMACJA  

dla potrzeb diagnozy psychologiczno – pedagogicznej 

o uczniu z przejawami trudności wychowawczych 

 

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

 

PESEL : 

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

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

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

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

 

Funkcjonowanie społeczne (właściwe podkreślić lub uzupełnić opisem występujących trudności) 
 

 występują epizodyczne trudności w respektowaniu norm społecznych  

(opis przejawów trudności) ………………………………………………………………... 

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

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

 

 występują znaczne trudności wychowawcze -  w zachowaniach ucznia występuję: 

- impulsywność 

- reakcje nieadekwatne do sytuacji 

- trudności w podporządkowaniu się normom funkcjonowania w grupie 

- uniemożliwianie  przeprowadzenia zajęć lekcyjnych, 

- zachowania wulgarne 

- skłonność do bójek 

- agresja 

- wagarowanie 

- inne zachowania (jakie?) ……………………………….……………………………… 

 mała aktywność społeczna / trudności z nawiązywaniem kontaktów rówieśniczych 
 

Funkcjonowanie emocjonalne (właściwe podkreślić lub uzupełnić opisem występujących trudności) 
 

 zrównoważenie emocjonalne, 

 trudności w sferze emocjonalnej: 

- drażliwość 

- nerwowość 

- słaba kontrola emocji 

- apatyczność 

- lękliwość 

- skłonność do obniżonego nastroju 

- wycofanie 

- inne (jakie?) …………………………………………………………………………….. 
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Funkcjonowanie edukacyjne(właściwe podkreślić lub uzupełnić opisem występujących trudności) 
 

I. Motywacja do nauki : 

- uczeń wkłada dużo wysiłku w zdobywanie wiedzy i osiąga adekwatne do niego wyniki  

- przejawia przeciętną motywację do nauki 

- słaba motywacja do nauki 
 

II. Powtarzanie klasy: NIE  TAK (której?) ………………..…………………...……… 
 

III. Osiągnięcia dydaktyczne: 

- uczeń nie ma trudności w nauce, osiąga bardzo dobre i dobre wyniki,  

- uczeń osiąga dobre wyniki w nauce, ale ma wybiórcze trudności w nauce 

z poszczególnych przedmiotów (których ?) ……………………………………………. 

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

- uczeń ma uogólnione i nasilone trudności w nauce wielu przedmiotów: 

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

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

 

Mocne strony ucznia ……..…………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 

Sytuacja rodzinna ucznia  
(sytuacja mieszkaniowo – bytowa,struktura rodziny, praca zawodowa rodziców, troska o pobudzania 

rozwoju i zainteresowań lub kompensowanie braków, czas poświęcany dziecku, atmosfera rodzinna, 

preferowany styl wychowawczy) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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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 uczniowi pomocyoraz czas jej trwania: 

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

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

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

IV. Środki zaradcze podjęte przez szkołę i dotychczasowe postępowanie dydaktyczno- 

terapeutyczne (opis) 

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Wsparcie rodziców ucznia (opis podjętych form i ich przebiegu) 

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

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

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

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

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

 

 

……………………………….    …………………………………… 
miejscowość, data       podpis sporządzającego informację 

 

 

 

………………………………………............. 

    Dyrektor szkoły 


