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Opinia nauczyciela wspomagającego  o dziecku 

 

  

Imię i nazwisko dziecka:  

 

Data i miejsce urodzenia:  

 

Uczeń klasy  :  

 

Charakterystyka ucznia : 

Krótki opis ucznia wraz z diagnozą  

X jest uczniem X klasy Szkoły Podstawowej 

X posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Diagnoza : ( proszę przepisać z orzeczenia na jakiej podstawie wydano) 

Krótki opis „sytuacji klasowej” 

X uczestniczy w zajęciach z  zespołem klasowym ( proszę napisać czy w pełnym wymiarze 

godzin czy godziny są skrócone)  

oraz w  zajęciach dodatkowych ( proszę wymienić zajęcia dodatkowe, specjalistyczne, które 

są we wskazaniach w orzeczeniu i na które dziecko chodzi np. rewalidacja indywidualna, 

logopedia, rehabilitacja, terapia pedagogiczna itd.) 

Piszemy jakim jest uczniem- krótko 

Jest uczniem  ( tutaj opisujemy jaki jest z zachowania ) 



 -miłym i pogodnym, często się uśmiecha 

-wycofany, zachowawczy, nie nawiązuje kontaktów, unika dzieci 

-nie nawiązuje kontaktu wzrokowego 

Tutaj opisujemy jak funkcjonuje w klasie 

- ciężko mu się odnaleźć w zespole klasowym 

-ma kolegów, dobrze funkcjonuje w zespole klasowym 

-sporadycznie nawiązuje kontakt z rówieśnikami 

-nie nawiązuje kontaktu z rówieśnikami 

 Jest ( tutaj opisujemy czy jest samodzielny czy nie w samoobsłudze)  

-samodzielny w czynnościach samoobsługowych oraz w poruszaniu się po szkole 

-wymaga pomocy w czynnościach szkolnych, w poruszaniu się po szkole 

-gubi się w niej, trudno mu się odnaleźć 

X komunikuje się ( tutaj wpisujemy rodzaj komunikacji)  

- werbalnie, zdarza się, że wspomaga się komunikacją niewerbalną (gestem lub mimiką) 

-ma duże trudności w prowadzeniu dialogu  czy opowieści 

-na zadane pytania odpowiada często wyrazem lub prostym zdaniem 

- rozpoznaje i nazywa różne stany emocjonalne w określonych sytuacjach społecznych 

- nie ma trudności w prowadzeniu dialogu, opowieści 

-często gubi wątek 

- zapomina o czym mówił 

-nie używa komunikacji niewerbalnej 

- ma trudności w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, uczuć, stanów emocjonalnych 

-rozmowa o emocjach sprawa mu trudność 

-rozmawiając o emocjach czuje się zakłopotany. 

Tutaj opisujemy co bardzo ważne w przypadku autystyka czyli jego zakres oraz  czas 

skupienia uwagi 



-występują duże problemy z koncentracją uwagi 

-często „wyłącza się” 

-wymaga kilkukrotnego  powtarzania prostych poleceń, np. „X wyjmij  zeszyty z plecaka” 

-potrafi skupić uwagę przez krótki czas 

-potrafi skupić uwagę dłuższy czas 

-podczas pracy potrzebuje stałego wsparcia i kontroli  nauczyciela 

-pozostawiony bez nadzoru bardzo często dekoncentruje się i przerywa podjęte działanie 

-nie wymaga częstej kontroli ze strony nauczyciela wspomagającego 

-koncentracja uwagi wzrasta na zadaniach, które go interesują, np. o treści matematycznej,  

podczas pracy z plastyki 

-koncentracja uwagi maleje podczas lekcji mniej go interesujących np. z języka polskiego, 

historii. Na tych przedmiotach znacznie częściej się „wyłącza’ 

Tutaj opisujemy jak uczeń radzi sobie z przedmiotami humanistycznymi  

Czytanie :  

-uczeń czyta wyrazy całościowo trudniejsze składa 

-czasem czyta z błędami 

-nie zawsze rozumie czytany przez siebie tekst 

-uczeń nie potrafi przeczytać wyrazów całościowo 

-uczeń popełnia drobne błędy podczas czytania i pisania 

- w dużej mierze nie rozumie czytanego tekstu 

Pismo : 

- jest nieczytelne, nieestetyczne, niedokładne 

-jest czytelne ,  estetyczne, dokładne  

Rysowanie : 

- rysuje nieestetycznie, rysunki są niedokładne, niestaranne  

- bardzo estetycznie, dokładnie i starannie rysuje  



 

Pisanie ze słuchu : 

-pisze wolnym tempem, popełnia błędy 

-pisze dość szybko, popełnia drobne błędy 

-pisze stałym tempem, sporadyczne błędy 

Ortografia : 

- nie wykazuje czujności orograficznej 

-wykazuje czujność ortograficzną ale nie pamięta zasad ortografii 

-pamięta i przestrzega zasady ortografii  

Przedmioty matematyczno- przyrodnicze 

Tabliczka mnożenia 

-opanował ( wpisujemy w jakim zakresie) np. częściowo pamięciowo tabliczkę mnożenia w 

zakresie  (wpisujemy jakim) 

Dzielenie 

- dzieli liczby tylko na konkretach 

- ma trudności z dzieleniem 

-nie ma trudności z dzieleniem 

-zna i wymienia kolejne pory roku, miesiące, zna aktualny miesiąc, porę roku 

- nie zna i nie wymienia kolejnych pór roku, miesięcy, nie zna aktualnego miesiąca, pory roku 

-odczytuje poprawnie godziny i minuty z zegarka 

- ma trudności, często się myli  w odczytywaniu  poprawnie godziny i minuty na zegarze 

- nie ma problemów z nazywaniem godzin w systemie 24 godzinnym 

-ma problemy z nazywaniem godzin w systemie 24 godzinnym 

- zna, choć zdarzają mu się pomyłki/ myli się/ nie ma trudności w znakach rzymskich ( tu 

podajecie zakres)   

 



Tutaj wypisujemy jaka tematyka go interesuje np. komputery, przyroda itd. 

Na koniec krótko podsumowujemy poziom jego wiedzy wg nas niski, przeciętny, wysoki 

 

 

Opinie sporządziła :  


