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Opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem w celu uzyskania informacji o sytuacji 

dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia 

 
I. Dane dziecka/ucznia 

 

……………………………………       ……………………..                 …………………..……………. 
                    Nazwisko i imię                                          Data urodzenia                                               (Placówka, oznaczenie grupy, klasy) 
 

II. Informacje o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach: 

 

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

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

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

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

 

III. Informacje o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, 

w tym występujących trudnościach: 

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

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

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

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

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

W przypadku dzieci lub uczniów: 

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka 

lub ucznia: 

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

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

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

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

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

 

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi – okresowa ocena funkcjonowania dziecka: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV.  Informacje o: 

a) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w 

celu poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce: 

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

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

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

b) formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

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

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

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

c) okresie ich udzielania: 

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

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

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

d) efektach podjętych działań i udzielanej pomocy: 

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

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

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

e) wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę jego 

funkcjonowania: 

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

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

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

 

Podpis osoby sporządzającej opinię………………………………………………………………..………....... 

 

Data…………………………… 

 

 

 

Pieczątka placówki, podpis dyrektora  ………………………………………… 

 

 

Ważne informacje: 

Opinię wydaję się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora wniosku o wydanie opinii. Kopię 

opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.  


