...........................................
(pieczątka szkoły)

INFORMACJA O UCZNIU
(wypełnia nauczyciel przy zgłoszeniu ucznia na badanie z powodu trudności w zachowaniu)

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 do której dziecko uczęszcza: …………………………………… klasa: ……..……….

II. Warunki rozwoju ucznia w rodzinie:
1. Wykształcenie rodziców: matki ………………………… ojca ………………………………
2.
3.

4.

Typ rodziny:  pełna
 niepełna
 zrekonstruowana  inny (jaki?) ……………
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. ) …………………………………..……………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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?
……………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………
Czy rodzina ma nadzór kuratora sądowego?

 Tak
 Tak

 Nie
 Nie

5. Czy uczeń jest pod stałą opieką lekarza specjalisty?
Jeśli tak - jakiego? ……………………….……………………………………………………
III. Sytuacja szkolna ucznia:
1. Czy uczeń był badany 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? …………………………………………………………………
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 podkreślić jakie zachowania przejawia uczeń na lekcjach:
a) przejawia zachowania lękowe; jest nieśmiały; niepewny; wycofuje się z kontaktów
z rówieśnikami; przejawia stany depresyjne; nagłe zmiany nastroju; jest zamknięty
w sobie; jest nadmiernie pobudliwy; jest apatyczny
b) przejawia niekonwencjonalne zachowania seksualne (jakie?) ……………………………
……………………………………………………………………………………………..
c) wykazuje lekceważący, wrogi stosunek do nauczycieli; odmawia wykonywania poleceń
nauczycieli; wchodzi w konflikty z nauczycielami; wchodzi w konflikty z rówieśnikami;
obwinia innych za swoje zachowanie
d) ma wyraźne trudności ze skupieniem uwagi; nie kończy rozpoczętych prac; niedbale
wykonuje prace; przejawia niechęć do pracy; „wyłącza” się myślowo; zajmuje się czymś
innym na lekcji
e) nie przestrzega zasad panujących w szkole; bierze udział w bójkach; inicjuje bójki
i konflikty; demonstracyjnie łamie nakazy nauczyciela; notorycznie kłamie; zrzuca winę
na innych; manipuluje zachowaniem innych osób – w jaki sposób? ……………………
……………………………………………………………………………………………
f) przejawia zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia).
IV. Sytuacja pozaszkolna ucznia:
1. Proszę podkreślić jakie zachowania przejawia uczeń poza szkołą:
a) przejawia agresję werbalną; agresję niewerbalną; gwałtowne, nieadekwatne do bodźca,
reakcje
b) używanie substancji psychoaktywnych: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, leki,
inne - jakie? ……………………………………………………………………………….
c) znęcanie się nad zwierzętami
2. Uczeń miał konflikt z prawem:  Tak  Nie Jeśli tak - z jakiego powodu? ……………..
3. Jakie inne zachowania ucznia niepokoją nauczycieli?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………
Podpis nauczyciela

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

Miejscowość i data …………………………………………………
Opracowanie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie 2017 r.

