
pieczęć szkoły  

O P I N I A  P R Z E D S Z K O L A/ S Z K O Ł Y 

dotycząca dziecka/ ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

 

Działając na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 
949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 07.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 

działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1743) prosimy o wydanie 
opinii o uczniu w terminie 7 dni od dnia otrzymania prośby o wydanie opinii.  

 

I. Dane personalne. 

1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................. 

2. Data i miejsce urodzenia .........................................................PESEL........................ 

3. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów) .................................................................... 

4. Adres zamieszkania i telefon ...................................................................................... 

5. Szkoła/Przedszkole ................................................................................ klasa ......... 

6. Od kiedy objęty jest kształceniem specjalnym …………………………………………………. 

7. Do obecnej szkoły/przedszkola uczęszcza od ………………………………………………..... 

8. Opóźnienie organizacyjne …………………………………………………………………………… 

II. Informacja o rozpoznanych przez nauczyciela, wychowawcę grup wychowawczych 

lub specjalistów pracujących z dzieckiem/uczniem indywidualnych potrzebach 

rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwościach psychofizycznych  

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 

III. Informacja o mocnych stronach dziecka/ ucznia oraz jego uzdolnieniach  

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

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

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

IV. Funkcjonowanie dziecka/ucznia w szkole, przedszkolu, ośrodku lub placówce/                

w tym występujące trudności 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

V. Informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania dziecka/ucznia:  

 

a) formy i okres udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

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

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

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

................................................................................................................................. 

 

b) efekty podjętych działań i udzielonej pomocy 

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

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

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

................................................................................................................................. 

c) wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem/uczniem mający na celu poprawę 

jego funkcjonowania 

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

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

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

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

VI. Współpraca z domem rodzinnym ………………………………………………………….. 

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

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

VII. Inne, uwagi …………………………………………………………………………………........ 

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

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

W przypadku dziecka/ucznia objętego już kształceniem specjalnym należy dołączyć do 

powyższej opinii wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.  

 

 

………………………..     …………………………………. 
                         data        podpis 


