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               (pieczątka szkoły)           

    
 

         

Informacja szkoły o uczniu gimnazjum 

 

I Dane o uczniu: 
1. Imię i nazwisko dziecka:.............................................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................. 

3. Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów prawnych):................................................................... 

4. Adres zamieszkania i telefon:....................................................................................................... 

5. Szkoła: .....................................................    klasa:....................................................................... 

 

II Sytuacja szkolna ucznia: 
1. Czy był badany w PPP (kiedy i gdzie): ....................................................................................... 

 pod jakim kątem?: ....................................................................................................................... 

2. Czy powtarzał klasę: tak, nie*, którą:.......................................................................................... 

3. Czy i w jakim stopniu udało się realizować zalecenia PPP?: 

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

4. Jakie szkoła stosowała formy pomocy psychologiczno –pedagogicznej wobec ucznia?: 

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

5. Od kiedy uczeń jest w aktualnym zespole klasowym?:............................................................... 

6. Frekwencja (najczęstsze przyczyny nieobecności):…………………………………................. 

7. Czy uczeń przychodzi do szkoły nieprzygotowany do lekcji? 

 ustnych: często, czasami, rzadko* 

 pisemnych: często, czasami, rzadko* 

8. Stosunek do obowiązków szkolnych: 

 przejawia / nie przejawia* zainteresowania tym, co dzieje się w szkole 

 wykazuje / nie wykazuje* zainteresowania nieakceptowane przez szkołę 

 unika / nie unika* niektórych zajęć. Jakich?................................................................................ 

 jest / nie jest* aktywny na zajęciach:……………………………………………....................... 

9. Osiągane wyniki w nauce (słabe, przeciętne, dobre, bardzo dobre *): 

 przedmioty humanistyczne:………………………………………………………….................. 

 przedmioty matematyczno-przyrodnicze:………………………………………….................... 

 wychowanie fizyczne:………………………………………………………………….............. 

10. Osiągnięcia edukacyjne (poziom wiadomości i umiejętności, trudności, zaległości): 

 wypowiedzi ustne………………………………………………………………………………. 

 czytanie/prace pisemne……………………………………………………................................. 

 liczenie………………………………………………………………………………………….. 

11. Zachowania obserwowane w czasie lekcji: 

 ma wyraźne trudności ze skupieniem uwagi: tak, nie* 



 często „wyłącza” się myślowo: tak, nie* 

 na lekcji zajmuje się czymś innym: tak, nie* 

 wykazuje nagłe zmiany nastroju: tak, nie* 

 wezwany do odpowiedzi: rumieni się, milczy, mówi szybko, zacina się* 

inne…………………………………………………………………………………………....... 

 na zwróconą uwagę reaguje: płaczem, złością, obojętnością* 

 demonstracyjnie łamie nakazy nauczyciela: tak, nie* 

 kłamie: często, rzadko, wcale* 

 inne niepokojące zachowania ucznia (jakie)…………………………………………………… 

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

12. Zachowania obserwowane poza lekcjami: 

 bywa agresywny w stosunku do innych: tak, nie* 

 celowo niszczy i psuje różne przedmioty: tak, nie* 

 manipuluje zachowaniem innych osób: tak, nie* 

w jaki sposób…………………………………………………………………………………… 

 imponuje rówieśnikom: tak, nie* 

w jaki sposób……………………………………………………………………........................ 

 ma stałe grono koleżanek/kolegów: tak, nie* 

 jest akceptowany przez grupę rówieśniczą: tak, nie* 

 uczestniczy w zajęciach dodatkowych na terenie szkoły: tak, nie* 

w jakich…………………………………………………………………………........................ 

 aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym szkoły: tak, nie* 

13. Czy uczeń przestrzega obowiązujących norm i zasad: tak, nie* 

14. Czy uczeń miał konflikt z prawem: tak, nie* 

 czy ma nadzór kuratora: tak, nie* 

15. Dodatkowe informacje i uwagi o uczniu w przypadku ucznia  

z niepełnosprawnością (słabe widzenie, słabe słyszenie, niepełnosprawność ruchowa 

zachowania ze spektrum autyzmu- jak wpływa to na jego funkcjonowanie w szkole): 

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

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

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

16. Czy uczeń ma sprecyzowane plany dotyczące dalszego kształcenia: tak, nie* 

17. Jak przebiega współpraca z domem rodzinnym dziecka? 

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

18. Inne uwagi o uczniu:…………………………………………………………………………… 

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

 

 

 

……………………………    ……………………………… 
Podpis nauczyciela      Podpis i pieczątka dyrektora 

 

 

 

 

Miejscowość i data ……………………………………………….. 

 
Opracowanie druku: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie 2017r. 

  


