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pieczęć szkoły                                                                                        ……………………….. 

                                                                                                                             (data) 

 

 

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży 
 

      P o r a d n i a  P s y c h o l o g i c z n o  -  P e d a g o g i c z n a  n r  2  

       18-400 Łomża, ul. Polna 16 

     tel./faks 86-215-03-18   
www.lcre-lomza-webd.pl                 e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl 

 

 

WNIOSEK  

NAUCZYCIELA LUB SPECJALISTY WYKONUJĄCEGO W SZKOLE ZADANIA Z 

ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

LUB 

RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) ALBO PEŁNOLETNIEGO UCZNIA  

O PRZEPROWADZENIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH UCZNIA GIMNAZJUM  LUB 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

 
Działając  na  podstawie  przepisów  rozporządzenia  MEN  z  dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie  

szczegółowych  zasad  działania  publicznych  poradni  psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2013 r.,  poz. 199) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 

przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)  

proszę o przeprowadzenie badań diagnostycznych ucznia w sprawie występowania 
specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),  w 

tym dostosowania wymagań edukacyjnych i warunków egzaminacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………..……………………………………………. 

 

Data urodzenia ……….…………………   miejsce ur.  ………………………………………… 

PESEL   

           

 

Miejsce zamieszkania…….………………………..……………………………………………... 

 

Imiona i nazwiska rodziców 

ucznia…………….……………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy……….………………………………..…………………………………….. 

 

Nazwa i numer szkoły.... ........................………………………………........................................ 

 

 Klasa   …….....…………………………………………………………………………………..   

 

Wnioskodawca: nauczyciel / specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  prowadzący zajęcia z uczniem w szkole / rodzice (prawni 

opiekunowie) / pełnoletni uczeń (właściwe podkreślić) 

 

http://www.lcre-lomza-webd.pl/
mailto:ppplomza@poczta.onet.pl
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Uzasadnienie  wniosku o przeprowadzenie badania psychologiczno-pedagogicznego: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

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

              /imię i nazwisko wnioskodawcy/                                                              /podpis/ 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Data   przyjęcia wniosku przez Dyrektora szkoły:  ............................... podpis  

 
 

 

 

 

Zgoda  rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia  na przeprowadzenie 

badań. 

 

 

 

 

Data  ..........................................        czytelny podpis     ............................................................... 

 

 

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby  orzecznictwa                            
i obowiązującej statystyki  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. z 2002r. Nr 101,  poz. 926 z późn. zm).  
 

 

 

Data  ..........................................        czytelny podpis     ............................................................... 
(rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia) 
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Opinia   Rady Pedagogicznej w sprawie konieczności przeprowadzenia badania: 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

Data  .................................................         podpis  Dyrektora szkoły   

 

 

 

 

 

 

Data  przekazania wniosku do ŁCRE PP-P2 ........................... pieczęć  Poradni:  

 

UWAGA: 

Prosimy o dostarczenie na badania: 

 zeszytów ucznia, 

 zeszytów domowych  ćwiczeń ortograficznych lub materiałów z terapii pedagogicznej, 

 dwóch  prac pisemnych ocenionych przez nauczyciela języka polskiego, 

 kserokopii ostatniego świadectwa szkolnego, 

 informacji wychowawcy klasy o uczniu gimnazjum, 

 w przypadku podejrzenia dysleksji - informacji nauczyciela polonisty, 

 w przypadku podejrzenia dyskalkulii - informacji nauczyciela matematyki oraz 3-4 

sprawdzianów z matematyki. 

 

Wniosek o wydanie opinii z badań rodzic (opiekun prawny lub pełnoletni uczeń) wypełnia po 

zakończeniu badań. 
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Informacje nauczyciela – wychowawcy 
 

 

 

…………………………………………………………………………………..         
                                                                            (imię i nazwisko ucznia, klasa ) 

 

1. Czy uczeń korzystał z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub poradni 

psychologiczno-pedagogicznej ? 

Tak        Nie 

 

2. Jaka była forma zastosowanej pomocy ? 

- terapia logopedyczna, 

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 

- terapia psychologiczna, 

- terapia pedagogiczna, 

- inne …………………………………………………………………………………   . 

 

3. Stosunek ucznia do obowiązków szkolnych (motywacja do nauki, aktywność, frekwencja, 

relacje społeczne) …………………………………………………………………………... 

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

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

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

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

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

 

4. Szczególne osiągnięcia, uzdolnienia, zainteresowania 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Współpraca rodziców ze szkołą ………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data………………………………                            ………………………………………… 
                                      (czytelny podpis wychowawcy) 
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Informacja nauczyciela języka polskiego 

o uczniu  ze specyficznymi  trudnościami w nauce  

(dysleksja, dysgrafia, dysortografia). 
 

                                    

…………………………………………………………………………………..         
                                                                            (imię i nazwisko ucznia, klasa ) 

 

 

Proszę podkreślić lub wpisać odpowiednie informacje dotyczące ucznia. 

 

1. Znajomość zasad ortograficznych i gramatyki języka polskiego: 

 bez zastrzeżeń, 

 przeciętna, 

 niezadowalająca. 

2. Częstotliwość występowania błędów w pracach pisemnych: 

 błędy nieliczne (liczba błędów nie odbiega od przeciętnej),  

 liczne błędy, 

 nasilone występowanie błędów. 

3. Charakter popełnianych błędów: 

 „typowo” ortograficzne  

 w łącznej lub rozdzielnej pisowni wyrazów  

 mylenie liter  podobnych pod względem graficznym  

 mylenie liter – odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie  

 opuszczanie drobnych elementów graficznych liter  

 opuszczanie cząstek wyrazów  

 zniekształcanie zapisu całych wyrazów  

 inne błędy (jakie?) ……………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………….………

………………………………………………………………………………………. 

4. Poziom graficzny pisma: 

 bez zastrzeżeń, 

 zaburzony (wymienić cechy pisma, kształt, łączenie liter itp.) 

………………………… 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. Tempo pisania: szybkie, przeciętne, wolne, bardzo wolne. 

 

6. Ogólna ocena samodzielnych prac pisemnych: ……………………………………………. 

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

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

7. Technika czytania……………………………………………………………………………. 

8. Rozumienie i zapamiętywanie treści czytanego tekstu 
………………………………………………………………………………………………… 

9. Poziom wypowiedzi ustnych…………………………………………………………………. 

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

…………………………………………………………………………………………………. 
10. Inne informacje o uczniu ……………………………………………………………….. 

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

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

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

 Data …………………………                                    ………………………………………… 
                                                                                                                                  (czytelny podpis  nauczyciela polonisty)      
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Informacja nauczyciela matematyki o uczniu 

  ( w przypadku podejrzenia dyskalkulii). 
 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                      (Imię i nazwisko ucznia, klasa) 

 

1. Poziom wiadomości i umiejętności matematycznych przewidzianych w programie 

nauczania………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Charakterystyka trudności w nauce matematyki. 

 

Czy uczeń ma  trudności w zakresie: 

- odczytywania i zapisywania pozycyjnych układów cyfr w liczbach 

TAK                                                  NIE 

przykłady……………………………………………………………………………………… 

 

- wykonywania operacji na liczbach  

TAK                                                  NIE 

przykłady………………………………………………………………………………………

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

       - rozumienia sensu matematycznego zadań z treścią, pojęć,  zależności matematycznych  

TAK                                                  NIE 

przykłady………………………………………………………………………………………

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

- wykonywania obliczeń w pamięci  

TAK                                                  NIE 

      - spostrzegania i określania stosunków przestrzennych i geometrycznych 

TAK                                                  NIE 

przykłady………………………………………………………………………………………

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

- inne …………………………………………………………………………………………. 

 

3. Zaangażowanie ucznia w pokonywanie trudności matematycznych…………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Zastosowane przez szkołę dotychczasowe formy pomocy w nauce matematyki. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Data …………………………                                    ………………………………………… 
                                                                                                             (czytelny podpis  nauczyciela matematyki)      

 

 


