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                                                                                                                                                          Załącznik nr 1b  

do wniosku o przyjęcie do Bursy w Starym Sączu 

 
 
 
 
…………………………………….  
         Pieczątka szkoły 

 
 

OPINIA SZKOŁY O UCZNIU 

 

 I. DANE OGÓLNE O UCZNIU 

  

1. Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………...............  

4. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………..................................................  

 

IV. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA UCZNIA (proszę wybrać właściwe stwierdzenia)  

 

Cechy charakterologiczne:  

 

szybki - powolny, uważny - rozproszony, wytrwały - niewytrwały, wytrzymały - męczliwy, pewny siebie - 

niepewny siebie, spokojny/opanowany - niespokojny/wybuchowy, śmiały - nieśmiały, nerwowy - opanowany, 

odważny - zalękniony, wesoły/radosny - smutny, aktywny - bierny, nadpobudliwy - zahamowany/apatyczny, 

łatwo nawiązujący kontakty z innymi - trudno nawiązujący kontakty z innymi, uczuciowy - zimny emocjonalnie, 

wylewny - zamknięty w sobie, pilny - mało pilny, systematyczny - niesystematyczny, samodzielny - 

niesamodzielny, ambitny - mało ambitny, wytrwały w działaniu - niewytrwały/łatwo rezygnujący, roztargniony - 

skupiony, szczery/prawdomówny - nieszczery/kłamie, łatwo ulega wpływom dodatnim - łatwo ulega wpływom 

negatywnym, skłonny do przewodzenia - skłonny do podporządkowania się, lubiany przez kolegów - odrzucany 

przez kolegów. 

 Inne spostrzeżenia o uczniu: …………………………………………………………………………. 

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

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

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

 

Uzdolnienia: 

 

1. Czy zdaniem nauczycieli uczeń jest: bardzo zdolny, zdolny, przeciętny, mało zdolny, bardzo mało zdolny.  

2. Czy przejawia jakieś uzdolnienia? (jeśli tak, to jakie?): ………………………………………………………… 

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

 

Zainteresowania:  
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1. Czy uczeń przejawia jakieś wyraźne zainteresowania? (jeśli tak, to jakie?): 

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

2. Czy uczeń bierze udział w kółkach zainteresowań? (jeśli tak, to w jakich?): …………………… 

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

 

VI. ZACHOWANIA OBSERWOWANE GŁÓWNIE W CZASIE LEKCJI (proszę wybrać właściwe 

stwierdzenia)  

 

1. Uczeń ma wyraźne trudności ze skupieniem uwagi.  

2. Często „wyłącza się” myślowo. 

3. Na lekcji z reguły zajmuje się czymś innym (rozmawia, śmieje się, kręci, chodzi po klasie). 

4. Obgryza paznokcie; ssie palce; miewa nerwowe tiki. 

5. Wykazuje nagłe zmiany nastroju (np. przechodzi ze śmiechu do płaczu, od gniewu do obojętności). 

6. Wezwany do odpowiedzi zwykle: rumieni się; śmieje; uporczywie milczy; mówi bardzo szybko; zacina się. 

na zwróconą uwagę reaguje: płaczem; złością; wzruszeniem ramion; zacięciem się; obojętnością. 

7. Nigdy nie zwraca się do nauczyciela w żadnej sprawie; stale absorbuje nauczyciela swoimi sprawami.  

8. Biernie podporządkowuje się poleceniom nauczyciela; podporządkowuje się tylko pozornie; wcale nie 

podporządkowuje się poleceniom nauczyciela.  

9. Demonstracyjnie łamie nakazy nauczyciela; zachowuje się prowokująco wobec nauczyciela.  

10. Kłamie: od czasu do czasu; często; bardzo często.  

11. Inne niepokojące objawy zachowania się ucznia na lekcji:  

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

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

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

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

 

VII. ZACHOWANIA OBSERWOWANE GŁÓWNIE POZA LEKCJĄ (proszę wybrać właściwe 

stwierdzenia) 

 

1. Zdarza się, że uczeń wybucha złością bez istotnego powodu: często; od czasu do czasu. 

 2. Często bywa agresywny w stosunku do innych (np. bije, dokucza).  

3. Celowo niszczy i psuje różne przedmioty.  

4. Ma skłonności do przewodzenia w despotyczny sposób.  

5. Ma skłonności do imponowania rówieśnikom (np. swoim ubraniem, luksusowymi przedmiotami 

przynoszonymi do szkoły, itp.).  

6. Zwykle chodzi w pojedynkę, nie nawiązuje kontaktu z żadnym   uczniem.  

7. Wobec innych uczniów przejawia z reguły postawę uległości i podporządkowania.  

.9. Inni uczniowie przedrzeźniają go, nadają mu lekceważące przezwiska (jakie?) ………………… 

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

10. Bywa bity przez innych uczniów.  
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11. Często skarży się, że inni uczniowie biją go lub dokuczają w inny sposób (w jaki?) …………… 

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

12. Koledzy, koleżanki przeważnie przydzielają mu mniej atrakcyjne role w grach, pracach. 

13. Inne niepokojące objawy zachowania się ucznia poza lekcją ……………………………………. 

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

 

VIII.  STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH  

 

1. Uczeń uznaje autorytet, łatwo podporządkowuje się regulaminowi szkolnemu czy z trudem podporządkowuje 

się regulaminowi szkolnemu, nie uznaje autorytetu. 

 2. Nie wagaruje; wagaruje sporadycznie; wagaruje systematycznie; zaczął wagarować.  

3. Zachowanie ucznia wobec nauczycieli i pracowników szkoły ………………………………….......................... 

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

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

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

 

IX. WSPÓŁPRACA RODZICÓW / OPIEKUNÓW ZE SZKOŁĄ  

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

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

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

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

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

X. POSTĘPY W NAUCE  

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

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

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

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

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

 

 

……………………………… 
wychowawca klasy/pedagog 


