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INFORMACJA O UCZNIU 

(przy zgłoszeniu ucznia w sprawie zagrożenia niedostosowaniem społecznym/ niedostosowaniem społecznym) 

 

I. Dane ucznia: 

1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………….. 

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

3. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: ………………………………………….. 

        ………………………………………….. 

4. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………..……. 

5. Telefon do rodzica/opiekuna prawnego: ………………………………….…………………… 

6. Szkoła/placówka, do której uczeń uczęszcza:………………………………… klasa: ……..… 
 

II. Warunki rozwoju ucznia w rodzinie: 

1. Wykształcenie rodziców: matki ………………………… ojca ……………………………… 

2. Typ rodziny:   pełna   niepełna   zrekonstruowana   inny (jaki?) ………….… 

3. Sytuacja mieszkaniowa rodziny (warunki mieszkaniowe, czy uczeń posiada własny pokój, łóżko, 

miejsce do nauki itp.) …………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Sytuacja materialna rodziny (czy rodzice pracują - praca stała, okresowa; czy dochody pozwalają na 

zaspokojenie podstawowych potrzeb itp. ) …………………………………..………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Obszary trudności, dysfunkcji w rodzinie (uzależnienia, przemoc, choroby psychiczne, konflikty        

w rodzinie itp.) …………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Jaki wpływ na przejawiane przez ucznia trudności może mieć jego sytuacja rodzinna? 

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

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

5. Czy rodzina ma nadzór kuratora sądowego?    Tak   Nie 

Jeśli tak – z jakiego powodu? ………………………………………………………………… 

6. Czy uczeń jest pod stałą opieką lekarza specjalisty?   Tak   Nie      

Jeśli tak - jakiego? ……………………….…………………………………………………… 
 

III. Sytuacja szkolna ucznia: 

1. Czy uczeń był diagnozowany w PPP?   Tak    Nie 

Jeśli tak -  kiedy? …………………… gdzie? ………………………………………………… 

  co było przyczyną zgłoszenia? ………………………………………………………... 

  czy i w jakim stopniu udało się zrealizować zalecenia PPP? ………………….……... 

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

 Jeśli nie  - proszę napisać jakie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowano 

  wobec niego w szkole? …………………….…………………………………………. 

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

2. Czy uczeń powtarzał klasę?   Tak      Nie       Jeśli tak -  którą? …..…… 

3. Czy uczeń zmieniał szkołę?   Tak      Nie        

Jeśli tak -  z jakiego powodu? ………………………………………………………………… 
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4. Od kiedy uczeń jest w aktualnym zespole klasowym? ………………………………………. 

5. Jaka jest frekwencja ucznia i jakie są najczęstsze przyczyny nieobecności? …………..……. 

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

6. Jak przebiega współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka? …………………….. 

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

7. Jakie wyniki w nauce osiąga uczeń w zakresie? 

przedmiotów humanistycznych:      słabe   przeciętne    dobre   bardzo dobre 

przedmiotów matematyczno-przyrodniczych:   słabe   przeciętne    dobre   bardzo dobre 
 

8. Proszę zaznaczyć jakie zachowania przejawia uczeń na lekcjach: 

Uczeń: Często Czasami Rzadko Nigdy 

a) kłóci się z nauczycielami     

b) przejawia opór, nadmierną szorstkość i niechęć do współpracy     

c) łatwo traci panowanie nad sobą      

d) odmawia wykonywania poleceń i podważa obowiązujące zasady     

e) świadomie zadręcza innych      

f) obwinia innych za swoje błędy i złe zachowanie     

g) jest „drażliwy”, łatwo go urazić     

h) jest mściwy     

i) wdaje się w bójki, „tyranizuje” rówieśników     

j) inicjuje bójki i konflikty     

k) kłamie     
 

IV. Sytuacja pozaszkolna ucznia: 

1. Proszę zaznaczyć jakie zachowania przejawia uczeń poza szkołą (w przypadku braku 

wiedzy na dany temat proszę pominąć wiersz): 

Uczeń: Często Czasami Rzadko Nigdy 

a) bywa okrutny fizycznie wobec ludzi     

b) bywa okrutny fizycznie wobec zwierząt     

c) zdarza mu się zniszczyć cudzą własność     

d) ucieka z domu     

e) nocuje poza domem     

f) przejawia gwałtowne, nieadekwatne do bodźca napady złości     

Uczeń: Tak Nie 

g) dokonał kradzieży   

h) dokonał włamania   

i) naruszył cudzą własność np. zniszczył coś, podpalił    

2. Czy uczeń został „przyłapany” na używaniu substancji psychoaktywnych?   

 Tak  Nie       Jeśli tak -  jakich? ………………………………………………………….. 

3. Czy uczeń miał konflikt z prawem? 

 Tak  Nie       Jeśli tak -  z jakiego powodu? ……………………………………………... 

4. Czy uczeń ma nadzór kuratora? 

 Tak  Nie       Jeśli tak -  od kiedy? …………………………………………..…………… 

5. Jakie inne zachowania ucznia niepokoją nauczycieli? 

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

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

 

  

 

…………………………………..      …………………………… 

podpis nauczyciela/wychowawcy                    podpis i pieczątka dyrektora 
 

 

 

miejscowość ……………..…………………data……………….…………… 


