
 

miejscowość i data 
 
 
…........................................................... 
                        pieczątka szkoły, przedszkola (placówki) 

 
 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

Wniosek
O przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia:

Imię i nazwisko: 
Uczeń klasy 
Data i miejsce urodzenia: 
Adres zamieszkania:  
 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 
 
1.  Informacja  o  rozpoznanych  indywidualnych  potrzebach  rozwojowych  i  edukacyjnych
ucznia  (także,  jeśli  są  dostępne,  informacje  o  jego  możliwościach  psychofizycznych  oraz
potencjale rozwojowym):

Uczeń  zdolny.  Osiągający  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce.  Aktywny  podczas  zajęć  lekcyjnych.
Chętnie  pogłębia nabytą  wiedzę oraz umiejętności.  W krótkim czasie  potrafiący przyswoić dużą
część materiału. Posiadający wybitną wiedzę dotyczącą swoich zainteresowań- min. piłka nożna.
Uczeń uczęszcza na dodatkowe  zajęcia z języka angielskiego.
Uczeń przejawia   trudności w zachowaniu w sytuacjach  zmiennych, nerwowych, stresujących.

2.  Trudności  w  funkcjonowaniu  ucznia  w  przedszkolu  szkole  i  placówce  lub  szczególne
uzdolnienia ucznia:

W klasach początkowych X był zdyscyplinowanym, kulturalnym uczniem. Uczył się bardzo
dobrze,  posiadał  bardzo dużą wiedzę, był  najlepszym uczniem. Jest to chłopiec,  który nigdy nie
powiedział  brzydkiego  słowa,  nikogo  nie  uderzył  ani  nie  obraził.  Jego  zachowanie  budziło
zastrzeżenie w sytuacjach, gdy z zasięgu wzroku zniknął nauczyciel, gdy nie mógł zdążyć np. się
spakować, czy ubrać. W takich sytuacjach  wpadał w panikę i głośno krzyczał lub płakał. Wiele
trudności  i  strach  sprawiały mu niektóre  ćwiczenia  gimnastyczne,  np.  wejście  na ławeczkę  czy
drabinkę.  Jego ruchy  były przeważnie źle skoordynowane, niezręcznie odbijał piłkę, miał problemy
z podskokami.
Spacerując  po  korytarzu  często  gestykuluje   rękami,  chodzi  tam i  z  powrotem.  X  nie  rozumie
metafor,  przenośni.  Należy   do  niego  mówić  konkretnie.  X  ma   bardzo  dobrą  pomięć,  często
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występował na akademiach i apelach.  Interesuje  się piłką nożną.  W klasie  nie ma konkretnego
przyjaciela,  wszyscy  go tolerują  i  wiedzą  jak  mają  się  zachować,  gdy X wpada w panikę.   X
przeżywa, gdy ktoś mu powiedział, że nie chce się z nim bawić.

Obecnie  w dalszym  ciągu,  gdy X znajduje  się  w  zmiennych,  nerwowych,  stresujących
sytuacjach   popada w histeryczny krzyk  oraz płacz.  W takich  sytuacjach  występują  trudności  z
opanowaniem zachowania ucznia, ciężko jest wytłumaczyć mu zaistniałą sytuację. Gdy uczeń nie
jest obecny na części lekcji    (w ubiegłym roku szkolnym było to spowodowane wyjściami na
fluoryzację, obecnie, gdy uczeń wraca wcześniej z konkursu odbywającego się poza szkołą) przed
wyjściem  z  klasy  zdarzają  się  momenty  strachu,  płaczu,  krzyku  oraz  prośby  aby  reszta  klasy
poczekała na jego powrót z kontynuacją materiału. W ubiegłym roku szkolnym powyższa sytuacja
zdarzała się dość często obecnie jest takich sytuacji mniej.  Uczeń ma trudności z zaakceptowaniem
nagłej  zmiany  sytuacji-  reakcja  nasilona  stresogenna-  płacz   ,zaparcie  brak  reakcji  na  próby
wytłumaczenia  przez  nauczyciela  sytuacji  zmiany.  Ponadto  nadal  można  obserwować
charakterystyczne ruchy machania ręką.

3.  Działania podjęte przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w
celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu szkole i placówce:

 Uczeń zajmuję miejsce w pierwszej ławce.

 Zajęcia indywidualne ucznia z pedagogiem szkolnym, które mają  na celu:
-odblokowanie i odreagowanie tłumionych emocji, rozładowanie napięć,
- stwarzanie okazji do przeżywania pozytywnych emocji,
- ekspresja uczuć, -metoda zadań stawianych dziecku
- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,
- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
-  rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, stwarzanie możliwości do samorealizacji,
- budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
- wskazanie metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
-  ćwiczenia zachowań asertywnych
-wyuczenie nawyków reakcji w sytuacjach stresowych, nerwowych
-przyswojenie alternatywnych metod radzenia sobie w powyższych sytuacjach,
- stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
- eliminowanie niepowodzeń i ich negatywnych konsekwencji emocjonalnych.

W indywidualnej pracy pedagoga z uczniem wykorzystywane są następujące metody pracy :

-metoda samodzielnych doświadczeń
-metoda kierowania własną działalnością dziecka
-obserwacja i pokaz
-osobisty przykład nauczyciela
-udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne
-rozmowy,
-opowiadania,
-zagadki,
-objaśnienia i instrukcje,
-sposoby społecznego porozumiewania się,
-metody żywego słowa,
-burza mózgów
-metoda projektów
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-gry dydaktyczne
-ponadto elementy Kinezjologii Edukacyjnej Poula Dennisona, techniki relaksacyjne

 Zajęcia w grupie socjoterapeutycznej, które mają na celu :
-zapewnienie  bezpiecznego, efektywnego oraz interesującego zajęcia pod opieką wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej,
-zapewnienie  terapii   wychowawczej  eliminującej  zaburzenia  związane
 z  zachowaniem,  przeciwdziałać  uzależnieniom  jak  również  wdrażając
 do prawidłowego pełnienia ról społecznych,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie uczestników,
-wspieranie rozwój dziecka wzrastającego w rodzinie problemowej ( min.  problemy alkoholowe,
przemoc),
-rozbudzać  poczucie  własnej  wartości  dziecka,  wychowującego
 się w rodzinie problemowej ( alkoholowej , przemocowej lub innej patolologicznej),
-pobudzać jego wiarę w siebie, we własne możliwości,
-wskazywać pozytywne wzorce postępowania, kierowania swoim rozowjem,
-wspieranie procesu socjalizacji i wychowania dzieci z rodzin zagrożonych patologią i zaburzonych,
-wskazywanie właściwych sposobów postępowań i dawanie możliwości spędzania czasu wolnego w
sposób prawidłowy, pozytywny, aktywny i ukazanie tego jako alternatywy w stosunku do zachowań
destrukyjnych i patologicznych,
-wyrabiannie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach związanych z funkcjonowaniem społecznym
:  kształtowanie  prawidłowej  postawy  przyjaźni,  koleżeństwa,  stawiania  sobie  przez  uczniów
pozytywnych celów i osiągania ich ( przedsiębiorczość), jako przeciwstawienie postawie związanej
z biernością, agresją ( w tym z autoagresją), bezradności, brakowi umiejętności społecznych,
-wyrabianie w uczniach umiejętności pozytywnego myślenia oraz mówienia o samych sobie,

-rozbudzanie zainteresowania i poszerzania horyzontów myślowych uczniów, ich wiary we własne
możliwości ( poprzez nawiązywanie relacji przyjaźni, kształtowanie i pielęgnowanie pozytywnych
relacji ze środowiskiem, rówieśnikami, innymi osobami),
-kształtowanie prawidłowych postawy proekologiczne, uczyć życia w zgodzie z przyrodą, dbaniem
o nią poprzez pielęgnacje szkolnej roślinności.

4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu szkole lub
placówce:

 Dodatkowe zajęcia raz na dwa tygodnie z pedagogiem szkolnym- 45 minut

 Zajęcia w grupie socjoterapeutycznej- dwa razy w tygodniu po  90 minut

 Ponadto  uczeń  regularnie  od  wieku  przedszkolnego  jest  pod  opieką  rehabilitanta-
fizjoterapeuty

5. Okres udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce
oraz efekty podjętych działań i udzielanej pomocy:

Od 

6. Wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia:
Kształcenia  wyobraźni  i  fantazji,  twórczego  działania  i  samodzielności.  
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Uzyskanie  i  podniesienie  umiejętności  samodzielnego  i  logicznego  myślenia,  planowania  i
organizowania  pracy  własnej  i  w  grupie.  
Tworzenie  środowiska  wychowawczego  stymulującego  rozwój  uzdolnień  i  postaw  twórczych
ucznia.  kształtowanie  umiejętności  radzenia  sobie  w  trudnych  sytuacjach.  
Rozwijanie  umiejętności  interpersonalnych.  
Budowanie  i  rozwijanie  poczucia  własnej  wartości,  stwarzanie  możliwości  do  samorealizacji.
Budowanie  pozytywnego  obrazu  samego  siebie.  
Wskazanie  metod  konstruktywnego  rozwiązywania  konfliktów.  
Wyuczenie  nawyków  reakcji  w  sytuacjach  stresowych,  nerwowych.  
Przyswojenie alternatywnych metod radzenia sobie w powyższych sytuacjach.

Podpisy:

….....................................................................                    …...............................................................
wychowawca                                                                                               dyrektor szkoły (placówki)

1.…............................................................................................................
specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi

2.…............................................................................................................

3.…............................................................................................................

4.…..............................................................................................................

5.…...............................................................................................................
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miejscowość,data

Imię i nazwisko ucznia 
Data i miejsce urodzenia ………………...
klasa 
Szkoła 

Opinia 
wychowawczyni przygotowana na prośbę imię i nazwisko rodzica  w celu przedłożenia 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

X jest zadbanym oraz schludnym dzieckiem. Jest uczniem   spokojnym i grzecznym. Chętnie

bawi  się  z  rówieśnikami.  Ogólnie  jest  chłopcem lubianym,  ma  wielu  kolegów i  koleżanki.  Na

lekcjach  jest  cichy  i  uważny  choć  zdarzają  się  momenty,  w  których  uczeń  sprawia  wrażenie

zamyślonego  oraz  nieobecnego  przez  co  proszony  przez  nauczyciela  o  powtórzenie  polecenia

zadania bądź wypowiedzi na temat omawianego tematu X nie zna odpowiedzi ponieważ nie jest

skoncentrowany na wykonywaniu polecenia. Uczeń wypowiada się prostymi zdaniami. Nie zawsze

umie myśleć logicznie i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Systematycznie odrabia prace domowe,

choć zdarzają się dni, gdy nie ma odrobinych zadań. Mama ucznia w rozmowie z nauczycielem

powiedziała, że pytając syna czy ma coś zadane odpowiada, że nie. Gdy mama ucznia sprawdza

zeszyty i książki okazuje się, że syn zaznaczył pracę domową tylko zapomniał o niej. 

X jest uczniem ambitnym ( we własnym zakresie nauczył się tabliczki mnożenie do 7, gdy w

klasie III obowiązuje nauka mnożenia do 5) ponadto X bardzo lubi rysować. Jego prace są barwne,

pomysłowe oraz kreatywne.

X fascynuje się motoryzacją, nowinkami technologicznymi ( w domu ogląda albumy  i czyta

książki poświęcone tej tematyce).

Uczeń  w  stosunku  do  nauczycieli  jest  bardzo  komunikatywny,  miły,  życzliwy,  chętnie

nawiązuje  z  nimi  kontakt.  Podczas  przerw  uczeń  opowiadana  z  fascynacją  nauczycielowi  o

nowinkach technicznych lub o tym jakie urządzenie naprawiał wraz z tatą np. radio, odtwarzacz.

Po przeprowadzonej analizie testów sprawdzających opanowaną wiedzę i umiejętności po

klasie  II  X  został  zakwalifikowany  na  zajęcia  dydaktyczno-  wyrównawcze  ponieważ  wystąpiły

trudności w czytaniu ze zrozumieniem oraz w rozwiązywaniu prostych zadań tekstowych.
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Rodzice X współpracują z wychowawcą, byli obecni podczas jednego zebrania, które miało

miejsce.  Rodzice  pozostają  w  kontakcie  telefonicznym  z  wychowawcą  bądź  przychodzą  na

konsultacje, gdy zajdzie taka potrzeba.

Po  rozmowach  wspólnie  przeprowadzonych  z  rodzicami,  którzy  również  zauważyli  brak

koncentracji uwagi w domu ( X miał do wykonania dwie rzeczy, wykonał tylko jedną, na której się

skupił, zapominając kolejnej czynności) wraz z wychowawcą podjęli decyzję o przebadaniu ucznia

w Poradni  Psychologiczno-  Pedagogicznej  celem  wykrycia  przyczyny  takiego  zachowania  oraz

ewentualnej dodatkowej pracy z X 

 

Podpis wychowawcy
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