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Pp 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg, 
tel./fax. 55 6258251/ 55 6258253  ~  www.poradnia2elblag.pl ~  ppp2@elblag.eu 

 

INFORMACJA O UCZNIU  

trudności w czytaniu i pisaniu od klasy IV szkoły podstawowej 

 

............................................       .............................            ...............................              ............. 
Nazwisko i imię                                 Data urodzenia                                 Szkoła                               Klasa (kierunek, profil) 

1.Czy uczeń był wcześniej badany w poradni? - jeżeli tak, to z jakiego powodu, termin ostatniego 

badania, rodzaj wydanego dokumentu, nazwa poradni wydającej dokument ……………………….. 
 ..............................................................................................................................................................................  

 

2. Czy uczeń objęty był dotychczas pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie 

szkoły/placówki?     
                                                                  TAK                   NIE   

Jeżeli TAK, to jaką formę ona przyjmowała: 

 dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem podczas zajęć dydaktycznych – proszę opisać na czym 

ono konkretnie polegało i jakie dawało efekty: ………………………………………………………… 

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

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

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

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

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

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

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

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

 zajęcia specjalistyczne - jakie?.......................................................................................................... 
JEŻELI UCZEŃ JEST OBJĘTY ZAJĘCIAMI SPECJALISTYCZNYMI NA TERENIE SZKOŁY, KONIECZNE JEST 

DOŁĄCZENIE AKTUALNEJ OPINII SPECJALISTY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA NA TEMAT DZIECKA.  

 

 inne – proszę wymienić na czym konkretnie te formy polegały i jakie dawały efekty:…………………… 

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

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

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

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

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

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

3. Ocena aktualnego poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych ucznia: 

Znajomość zasad ortograficznych (właściwe podkreślić): 

- bez zastrzeżeń 

- niezadowalająca (wymienić, czego dotyczy)................................................................................................... 

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

Częstotliwość występowania błędów w pracach pisemnych (właściwe podkreślić): 

- błędy nieliczne (nie odbiegające ilością od przeciętnie spotykanych w pracach uczniowskich) 

- liczne błędy 

- nasilone występowanie błędów ...................................................................................................................... 

Charakter popełnianych błędów (właściwe podkreślić): 

- „typowo” ortograficzne 

- w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów 

- mylenie liter o podobieństwie graficznym 

- mylenie liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie 

- opuszczanie drobnych elementów graficznych liter 

- opuszczanie cząstek wyrazów 

- zniekształcanie zapisu całych wyrazów 

- inne błędy (jakie?)........................................................................................................................................ 

 

Poziom graficzny pisma (właściwe podkreślić):  bez zastrzeżeń/ zaburzony (wymienić cechy pisma, kształt, 

łączenia itp.)............................................................................……………………………………………… 
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Tempo pisania (właściwe podkreślić):       -szybkie,        -przeciętne,      -wolne,       -bardzo wolne 

 

Ogólna ocena samodzielnych prac pisemnych......................................................................................... 

 

Technika czytania – błędy w czytaniu ........................................................................................................ 

 

Poziom wypowiedzi ustnych........................................................................................................................ 

 

Wymowa:   prawidłowa,  nieprawidłowa 

 

Oceny szkolne: język polski   ........................              geografia              ....................... 

- język obcy            .......................                             chemia                 ....................... 

- matematyka          .......................                              w-f                      ...................... 

- fizyka                   .......................                            historia                ……………… 

 

4. Czy występują trudności w nauce z innych przedmiotów, jeśli tak, to na czym one konkretnie 

polegają? 
...............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

4. Obserwowalny poziom motywacji ucznia do radzenia sobie z doświadczanymi trudnościami 

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

 

5. Niepokojące objawy zachowania ucznia (konkretnie jakie, w jakich sytuacjach, czy uczeń reaguje na 

interwencje dorosłego, w jaki sposób, itd.)................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

  6. Mocne strony dziecka (umiejętności, zalety, zainteresowania, itp.)............................................................ 

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

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

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

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

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

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

7. Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka i rodziców z nauczycielem.......................................... 

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

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

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

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

Uwaga  !!! Do informacji  należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia, który poza 

tym winien dostarczyć na badania zeszyty z języka polskiego (lub innych przedmiotów), w miarę możliwości 

od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej. 

 

........................................                                                               ................................................ 
 data sporządzenia                           podpis nauczyciela polonisty 

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

          pieczątka szkoły 

 

Opracowanie własne  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Elblągu 


