Pieczęć szkoły

Łódź, dnia ......................................

OPINIA PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY/ PLACÓWKI ⃰
dla potrzeb Zespołu Orzekającego
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łodzi
Podstawa prawna:
§ 7 ust.2 pkt 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. poz.1743)

Imię i nazwisko dziecka/ ucznia
…………………………………………………………………………………
Data i miejsce ur. ....................................................................... ………………………………..
Nr PESEL ………………………………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania………………………………………………………………………………
Przedszkole/ Szkoła …………………………………gr/klasa .. ……………………………………

1. Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dziecka/ucznia, w tym mocne strony i uzdolnienia dziecka/ucznia.

2.

Funkcjonowanie dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole/ośrodku/placówce

(opis trudności, a w przypadku dzieci/uczniów niepełnosprawnych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym
wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia).
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3.

Działania podjęte przez nauczycieli/wychowawców/specjalistów w celu poprawy
funkcjonowania dziecka/ucznia w przedszkolu/szkole /ośrodku/placówce

(formy udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielenia oraz efekty podjętych działań i
udzielonej pomocy jakimi objęty jest uczeń na terenie szkoły, wnioski do dalszej pracy z dzieckiem/uczniem w celu
poprawy funkcjonowania dziecka/ucznia).

4.

Sytuacja rodzinna, możliwości wspierania dziecka, współpraca ze szkołą:

5. Przebieg realizacji obowiązku szkolnego:
(odroczenie obowiązku. szkolnego, powtarzanie klas, stosunek ucznia do obowiązku szkolnego)

6. Stan zdrowia
(informacje o konieczności opieki specjalistycznej oraz objawach wskazujących na negatywny wpływ stanu zdrowia na
funkcjonowanie ucznia)

7. Frekwencja:
(w przypadku podwyższonej absencji podanie przyczyny oraz okresu, którego dotyczy oraz trybu usprawiedliwiania)

8. Ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych:
(ze szczególnym uwzględnieniem problemów)

9. Funkcjonowanie w środowisku pozaszkolnym:
(kontakty z grupami nieformalnymi, przekraczanie norm społecznych i prawnych, nadzór kuratora sądowego)
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10. Propozycja formy i warunków kształcenia adekwatnych do ujawnianych przez ucznia
problemów:

UZASADNIENIE
potrzeby objęcia ucznia kształceniem specjalnym oraz określenie spodziewanych efektów tej
formy kształcenia

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

………………………

Opinię opracował/a – stanowisko, podpis

Podpis dyrektora szkoły

_____
⃰ Opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora przedszkola/szkoły/placówki prośby od
przewodniczącego Zespołu Orzekającego o wydanie opinii, kopię opinii przekazuje się rodzicom, o wydanie opinii może się
również zwrócić rodzic /opiekun prawny
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