
   

 

Załącznik nr 1 - do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Płocku 

                                                               

WNIOSEK 

 

Wnioskuję o objęcie ucznia ………………………………………………….. klasy ………...............................  
     (IMIĘ I NAZWISKO)                                              (KLASA) 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane 

działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie porad i konsultacji. 

 

Uzasadnienie: 

Na podstawie Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej………………………………………………… 
          (NR OPINII) 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 (NAZWA I ADRES PORADNI) 

 

…………………………………………… 
                                 ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych ucznia 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, tym szczególnych kategorii danych, zawartych w 

opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej z dnia ………………………………… w celu dostosowania wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia przez wszystkich 

nauczycieli uczących, którzy muszą zapoznać się z treścią opinii/orzeczenia. Zgody udzielam dobrowolnie, będąc świadomym, że 

mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkowało niemożliwością spełnienia ww. celu przetwarzania.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przekazanych przeze mnie danych.  
    

………………………………………………………….………………… 
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Płocku. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: tomasz.skwarski@zjoplock.pl 
3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit a (osoba, której dane dotyczą lub jej rodzic/opiekun prawny 
wyraziła zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) oraz w celu realizacji obowiązku pranego ciążącego na  administratorze w 

związku z art. 3 ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).  
5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do naszej placówki). 

6) Posiada Pani/Pan:  

o prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
o prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

o prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
o prawo do przenoszenia danych, 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  
profilowania. 

 



   

 

 

                                                                Załącznik nr 1a do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

   

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Płocku 

 

WNIOSEK 

 

Wnioskuję o objęcie ucznia ……………………………………………………….. klasy ………....................... 
     (IMIĘ I NAZWISKO)                                                 (KLASA) 

pomocą psychologiczną w formie ……………………………………………...................................................... 

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

 Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

 

 ………………………………………….…………………………………… 
                           ( czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych ucznia 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, tym szczególnych kategorii danych, zawartych w opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno-
pedagogicznej z dnia ………………………………… w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia przez wszystkich nauczycieli uczących, którzy muszą zapoznać się z treścią opinii/orzeczenia. Zgody udzielam dobrowolnie, 

będąc świadomym, że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkowało niemożliwością spełnienia ww. celu przetwarzania.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przekazanych przeze mnie danych.      

………………………………………………………….………………… 
                                                                                                                                                                                                               (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 

Płocku. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: tomasz.skwarski@zjoplock.pl 
3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit a (osoba, której dane dotyczą lub jej rodzic/opiekun prawny 
wyraziła zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) oraz w celu realizacji obowiązku pranego ciążącego na administratorze w 

związku z art. 3 ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).  
5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do naszej placówki). 

6) Posiada Pani/Pan:  

o prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
o prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

o prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
o prawo do przenoszenia danych, 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  
profilowania. 



   

 

                                                                 Załącznik nr 2 do procedury organizowania i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych 

im. Marii Skłodowskiej – Curie  

w Płocku 

 

WNIOSEK 

 

Rezygnuję z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczną organizowanej przez Szkołę dla  

 

………………………...…………….…….............................. ucznia/uczennicy klasy ……………….………., 
  (imię i nazwisko ucznia)                                                          (klasa) 

 

w formie ................................................................................................................................................................ 

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

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

  

                                                                                                            …………………………………….......                              
                                                                                                                                                                                                                                                      (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych ucznia 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, tym szczególnych kategorii danych, zawartych w opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno-
pedagogicznej z dnia ………………………………… w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia przez wszystkich nauczycieli uczących, którzy muszą zapoznać się z treścią opinii/orzeczenia. Zgody udzielam dobrowolnie, 

będąc świadomym, że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkowało niemożliwością spełnienia ww. celu przetwarzania.  

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przekazanych przeze mnie danych.      

………………………………………………………….………………… 
                                                                                                                                                                                                                               (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w 
Płocku. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: tomasz.skwarski@zjoplock.pl 

3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit a (osoba, której dane dotyczą lub jej rodzic/opiekun prawny 

wyraziła zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) oraz w celu realizacji obowiązku pranego ciążącego na administratorze w 
związku z art. 3 ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).  

5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do naszej placówki). 
6) Posiada Pani/Pan:  

o prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 

o prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 
o prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

o prawo do przenoszenia danych, 
o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  

9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  

profilowania. 

 

 

 



   

 

Załącznik nr 3 do procedury organizowania i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Wstępna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 

1. Imię i nazwisko ucznia/uczennicy ……………………………........................................................................ 

2. Wychowawca klasy ……………………………………………….…………………………………………. 

3. Klasa ……………….. 

4. Rozpoznanie (diagnoza) uzasadniająca objęcie ucznia pomocą, wynikająca z obserwacji (obserwacje 

własne, innych nauczycieli przedmiotowych, specjalistów, pedagoga, psychologa i innych) 

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

. 

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

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

5. Mocne strony ucznia 

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

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

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

6. Formy i sposoby udzielanej pomocy 

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

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

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

7. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

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

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

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

 

Data …………………….                                 Opracował: …………………………………… 

 

Zapoznałam/-em się i przyjęłam/-em do stosowania – odrębna lista podpisana przez nauczycieli uczących. 
 



   

 

Załącznik nr 5 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

Ewaluacja zajęć – ankieta dla ucznia ……………………………..………………………. 

 

data ............................................... 

 

1. Czy podczas dzisiejszych zajęć nauczyłeś się dużo? 

                             TAK               RACZEJ TAK                            RACZEJ NIE            NIE 

 

2. Czy sposób prowadzenia zajęć zachęcał cię do aktywności? 

                             TAK               RACZEJ TAK                            RACZEJ NIE             NIE 

 

3. Czy w trakcie zajęć czujesz się: 

                              SWOBODNY/A                          SKRĘPOWANY/A 

 

4. Czy podczas zajęć panowała przyjazna atmosfera? 

                              TAK                RACZEJ TAK                          RACZEJ NIE            NIE 

 

5. Czy nauczyciel był dobrze przygotowany do zajęć? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

6. Czy zajęcia były interesujące? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                       RACZEJ NIE             NIE 

 

7. Czy materiał był wyjaśniany w sposób jasny? 

                              TAK                 RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

8. Czy nauczyciel był wymagający? 

                             TAK                  RACZEJ TAK                        RACZEJ NIE             NIE 

 

9. Jakich słów/wyrażeń użyłbyś do scharakteryzowania zajęć, atmosfery w czasie zajęć? 

 

CIEKAWIE   CHODZĘ CHĘTNIE NA ZAJĘCIA   MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO 

PODOBA MI SIĘ 

 

Twoje uwagi:  

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

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

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

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

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

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



   

 

Załącznik nr 7 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Płock, dn. ………………….……... 

Informacja dla rodziców/pełnoletniego ucznia* 

w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną 
Na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591). 
Dyrektor Szkoły informuje o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w roku szkolnym …………… dla ucznia ………………….……….………………………klasy.………… 

 

L.p. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Okres udzielania 

pomocy 
Wymiar godzin 

    

    

    

………………………………………………………                                                                   …………………..………………..….                                                
 (Podpis wychowawcy klasy/nauczyciela specjalisty)                                                                      (Podpis dyrektora szkoły)                                                                                             

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z ustalonymi formami pomocy oraz wyrażam zgodę na objęcie pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną.....................................................................................................(imię i nazwisko ucznia) 

Zgoda na objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest równoznaczna z obowiązkowym udziałem 

ucznia w proponowanych zajęciach. Brak uczestnictwa w zajęciach jest równoważne z rezygnacją. 

                          ........................................................................................ 
                                                  (Podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia) 

* Niepotrzebne skreślić 

Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych ucznia 

Wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych mojego dziecka, tym szczególnych kategorii danych, zawartych w opinii/orzeczeniu z poradni psychologiczno-
pedagogicznej z dnia ………………………………… w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia przez wszystkich nauczycieli uczących, którzy muszą zapoznać się z treścią opinii/orzeczenia. Zgody udzielam dobrowolnie, 

będąc świadomym, że mogę ją wycofać w dowolnym momencie, co będzie skutkowało niemożliwością spełnienia ww. celu przetwarzania.  
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania przekazanych przeze mnie danych.      

………………………………………………………….………………… 

                                                                                                                             (czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

Klauzula informacyjna: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe  jest Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Płocku. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: tomasz.skwarski@zjoplock.pl 
3) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane będą w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

4) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.9 ust. 2 lit a (osoba, której dane dotyczą lub jej rodzic/opiekun prawny wyraziła 
zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych) oraz w celu realizacji obowiązku pranego ciążącego na administratorze w związku z art. 3 

ppkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz. 843).  
5) Przekazane przez Pana/Panią dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do naszej placówki). 

6) Posiada Pani/Pan:  

o prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii, 
o prawo do sprostowania (poprawiania) danych, 

o prawo do usunięcia danych (do „bycia zapomnianym”), 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
o prawo do przenoszenia danych, 

o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

o prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 

8) Podanie danych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji celu wskazanego w punkcie 3.  
9) Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

10) Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.   

11) W trakcie przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym  profilowania. 



   

 

Załącznik nr 8  do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

Klasa ……………………………………  Rok szkolny …………………………………………………………….. 

Wychowawca  klasy …………………………………………………………….………………………………………….. 

 

      ………………………………………………………… 

                                                 (Podpis wychowawcy klasy) 

Lp. Nazwisko i imię ucznia 
Data wpływu    

wniosku 
Osoba wnioskująca Podstawa udzielanej pomocy 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



   

 

Załącznik nr 4 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

Rok szkolny …………… klasa …………… 

 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Powód udzielania pomocy Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Nauczyciel prowadzący 

Uwagi 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



   

 

Załącznik nr 6 do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Klasa: 

Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia: 

DIAGNOZY CZĄSTKOWE 

Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: 

Analiza orzeczenia, opinii  

Informacje od rodziców  

Obserwacje wychowawcy 

i nauczycieli 

 

Kurator sądowy  

Informacje medyczne – np. analiza 

dokumentacji, informacje od 

lekarzy 

 

Psycholog  

Pedagog  

Terapeuta pedagogiczny  



   

 

Socjoterapeuta  

Nauczyciel biblioteki  

Doradca zawodowy  

Inni specjaliści  

Analiza prac ucznia  

Przyczyny niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu, w tym bariery 

i ograniczenia utrudniające 

funkcjonowanie i uczestnictwo 

ucznia w życiu szkolnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA                                        cd. Załącznik nr 6  na podstawie diagnoz cząstkowych 

 

Obszar funkcjonowania 

 

Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy 

ucznia w danym obszarze Mocne strony Słabe strony 

Ogólna sprawność fizyczna 

(motoryka duża) 

   

Sprawność rąk dziecka(motoryka 

mała) 

 

 

 

 

 

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, 

węch, równowaga) i integracja 

sensoryczna 

   

 

Komunikowanie się oraz 

artykulacja 

 

 

 

 

 

Sfera poznawcza (opanowanie 

techniki szkolnych, zakres 

opanowanych treści 

programowych, osiągnięcia 

i trudności, pamięć, uwaga, 

myślenie) 

   



   

 

Sfera emocjonalno – 

motywacyjna 

(radzenie sobie z emocjami, 

motywacja do nauki i 

pokonywania trudności, itp. 

   

Sfera społeczna (kompetencje 

społeczne, relacje z dorosłymi, 

relacje z rówieśnikami, itp.) 

   

Samodzielność i możliwości  

w zakresie samodecydowania 

   

Szczególne uzdolnienia, 

predyspozycje, zainteresowania 

 

 

  

Stan zdrowia  

 

  

Inne obszary ważne z punktu 

widzenia funkcjonowania 

uczennicy 

   

 

 

 

 



   

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ UCZENNICY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 cd. Załącznik nr 6 

 

Rodzaj udzielanego wsparcia, zakres, charakter udzielanego 

wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, pomocy nauczycieli: 

Osoba odpowiedzialna/prowadzący zajęcia 

  

  

  

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające 

funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym: 

 

 

Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, 

gdy cele i/lub zadania nie zostały 

zrealizowane) 

 

Wnioski do dalszej pracy 

Ewaluacja wyniku (które cele zostały 

osiągnięte?) 

  

 

Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania 

zostały zrealizowane?) 

  



   

 

   

   

 

 

Proponowane formy udzielania dalszej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

 

Osoba odpowiedzialna/prowadzący zajęcia 

  

  

  

 

Podpisy uczestników zespołu 

Imię i nazwisko, podpis 

 

Nazwa przedmiotu lub specjalista 

  

  

  

  

  

 


