
 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

         pieczątka szkoły 

 

O P I N I A 

szkoły o uczniu klas IV – VI lub gimnazjum  

z ogólnymi trudnościami w nauce 

 

Nazwisko i imię ………………………………………………………………….. 

 

Nazwa szkoły …………………………………………………………………….. 

                        

 …………………………………………………………………..... 

 

Klasa ……………………… 

 

Opinia polonisty: 

 poziom wiedzy o literaturze …………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………. 

 poziom znajomości gramatyki języka polskiego (proszę podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

 poziom samodzielnych prac pisemnych (proszę podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

    …………………………………………………………………………………. 

    …………………………………………………………………………………. 

 znajomość zasad ortograficznych (proszę podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

  ………………………………………………………………………………... 

   ………………………………………………………………………………….. 

 poziom wypowiedzi ustnych (proszę podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

  ………………………………………………………………………………... 

  . ………………………………………………………………………………… 

 postępy w nauce oraz poziom motywacji ucznia do nauki (proszę podkreślić 

właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Łomża, dnia ………………………..     ………………………………………..               
                                                                          czytelny podpis nauczyciela polonisty 
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Opinia nauczyciela matematyki: 

 

 poziom umiejętności wykonywania działań arytmetycznych (proszę 

podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

  …………………………………………………………………………………... 

 poziom umiejętności rozwiązywania zadań arytmetycznych z treścią (proszę 

podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

  …………………………………………………………………………………... 

 poziom umiejętności rozwiązywania zadań geometrycznych (proszę 

podkreślić właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

  …………………………………………………………………………………... 

 postępy w nauce oraz poziom motywacji ucznia do nauki (proszę podkreślić 

właściwy) 

/bardzo słaby, słaby, przeciętny, dobry, bardzo dobry/ ……………………….. 

    …………………………………………………………………………………. 

 

 

Łomża, dnia ………………………             podpis nauczyciela matematyki 

 

Opinia nauczyciela wychowawcy: 

 

 zachowanie i funkcjonowanie ucznia w klasie (osiągnięcia, zaangażowanie w 

życie klasy, trudności wychowawcze itp.) ……………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 zapewnione formy pomocy na terenie szkoły ( w jakim okresie i częstotliwość 

zajęć) 

o zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w kl. I – III 

………………………………………………………………………………… 

o zajęcia zespołu dydaktyczno – wyrównawczego  

………………………………………………………………………………… 

o zajęcia zespołu wyrównywania wiedzy  

………………………………………………………………………………… 

o inne…..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….. 

 Czy uczeń był wcześniej diagnozowany w poradni i kiedy? …………………. 

………………………………………………………………………………… 

 Czy były realizowane zalecenia i w jakiej formie? …………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

 

 

Łomża, dnia ……………………….           …………………………………..            
 podpis wychowawcy 
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