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                                                                                                         Iława, ……………………….. 

Znak: ZS-P.443. …..... .2021 

 

Dotyczy: sygnatura akt…….……..…./…...………… 

 

                                                       OPINIA  O  UCZNIU 

 

I. Nazwisko i imię………………………………………………..………… 

 Data urodzenia……………………………………………………….…. 

 Adres…………………………………………………….......................... 

II. Klasa…………..Czy powtarza daną klasę………………………….…. 

Specjalność zawodowa…………………………………………………. 

 

III. Funkcjonowanie ucznia w grupie klasowej (proszę podkreślić) 

• Ma kolegów w klasie; Ma kolegów w szkole; Jest lubiany;  

Potrafi pomagać; Współpracuje z innymi; 

• Izoluje się od kolegów; Jest izolowany przez kolegów; Boi się kolegów; 

• Boją się go; Wulgarny; Obraża; Poszturchuje; Zaczepia; Grozi kolegom; 

Lekceważy innych;  

• Inne uwagi: 

………………………………………………………………………..….. 

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

 

IV. Stosunek do obowiązków szkolnych 

• Czy jest przygotowany do lekcji…………………………Czy ma zeszyty 

 i książki………………Czy odrabia prace domowe…………………...  

• Czy jest aktywny na  lekcjach…………………………………...……… 

• Czy wagaruje……………jeśli tak, to ile godzin opuścił ……………… 

Czy się spóźnia na lekcje……………………………………..………… 

• Czy ma osiągnięcia szkolne………………...Jakie…………………..…. 

Czy uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych…………………………… 

• Jaką ma ocenę ze sprawowania…………………………………………. 

• Uzyskane oceny………………………………………………………… 

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

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

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

• Inne uwagi 

.………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

V. Stosunek do nauczycieli, wychowawcy i innych dorosłych  

• Czy wykonuje polecenia na lekcji …………………………………….… 

  ……………………………………………………………………………… 

• Czy na lekcji zwraca na siebie uwagę nietypowym zachowaniem 

np. …………………………………………………………………….… 

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

• Inne uwagi……………………………………………………………….. 

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

             ……………………………………………………………………………. 
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VI. Niepokojące i nieprawidłowe zachowania w klasie i szkole (proszę podkreślić) 

• Jest agresywny słownie i fizycznie; Jest  nadpobudliwy psychoruchowo; 

Kradnie, Niszczy mienie, graffiti, wandalizm; Pali papierosy; Był pod wpływem 

alkoholu; Wulgarny; Przeklina; Lekceważy polecenia; 

• Jest apatyczny; Bierny; Izoluje się; Płaczliwy; Nieśmiały; 

•  Częste bóle głowy, brzucha lub złe samopoczucie; Przeziębienia; 

      Ślady przemocy; Zwolnienia z lekcji; Zwolnienia lekarskie; 

• Inne uwagi:  

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

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

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

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

      

VII. Współpraca z rodzicami (opiekunami) 

• Kto z rodziców uczestniczy w wywiadówkach i kontaktuje się z wychowawcą 

(w jakiej formie i jak często)…………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

•  Czy uczeń jest czysty i ubrany odpowiednio do pogody, czy ma drugie 

śniadanie…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

• Inne uwagi o środowisku domowym 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

VIII. Stan zdrowia ucznia  

• choroby, urazy, opieka  lekarska 

…………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

• diagnoza przez Poradnię P-P 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………        

dyrektor szkoły 

   

…………………………        

  wychowawca klasy                                                                      

 

  

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

         pedagog szkoły 


