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Skierowanie na badanie specjalistyczne 

do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie 

ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu z klas IV-VIII SP 
 

 

 

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

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………….. 

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

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………….. 

Szkoła i klasa …………………………………………………………………………………... 

Czy był badany w poradni (kiedy, z jakiego powodu)? ……………………………………….. 

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

 

Warunkiem złożenia wniosku jest : 

 

1. Znajomość podstawowych zasad ortograficznych przez ucznia. 

2. Praca samokształceniowa w zakresie pisowni (m.in. wg wskazówek poradni), 

potwierdzona przez polonistę, wychowawcę lub pedagoga szkolnego : 

a) minimum 3-miesięczna w przypadku ucznia zgłaszanego po raz pierwszy, 

b) minimum 6-miewsięcy w przypadku ponownego badania (o ile w poprzedniej 

opinii nie było zaznaczone inaczej). 

 

PROSZĘ WPISAĆ LUB PODKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE DANE DOTYCZĄCE 

UCZNIA (wypełnia nauczyciel polonista) : 

 

1. Potwierdzenie znajomości podstawowych zasad ortograficznych i prowadzenia pracy 

samokształceniowej: 

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

 

2. Poziom wypowiedzi ustnych …………………………………………………………... 

 

3. Poziom samodzielnych wypowiedzi pisemnych, m.in.: kompozycja pracy, błędy 

leksykalne, gramatyczne, stylistyczne : ……………………………………………....... 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Znajomość podstawowych zagadnień gramatycznych : ……………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Rodzaje najczęściej popełnianych błędów w pisaniu : 



a) typowo ortograficzne …………………………………………………………... 

b) w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów ……………………………………… 

c) opuszczanie, dodawanie lub przestawianie liter w wyrazie ……………………. 

d) tzw. pismo lustrzane ……………………………………………………………. 

e) mylenie liter o podobnym kształcie graficznym………………………………... 

f) opuszczanie drobnych cząstek graficznych wyrazów ………………………….. 

g) inne ……………………………………………………………………………... 

 

6. Poziom graficzny pisma ……………………………………………………………....... 

 

7. Ocena umiejętności czytania (technika, rodzaje błędów) i rozumienia czytanych treści  

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Jakie działania dotychczas były podejmowane przez szkołę, aby pomóc dziecku w 

pokonaniu zgłaszanych trudności w nauce i jakie przyniosło to 

efekty……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

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

 

9. Informacje na temat ocen ucznia (z ostatniego półrocza i końca roku) z języka 

polskiego i innych przedmiotów : 

 

……………………………………  ………………………………….. 

……………………………………  ………………………………….. 

……………………………………  ………………………………….. 

……………………………………  ………………………………….. 

 

10. Postępy w nauce języków obcych …………………………………………………….. 

 

11. Stan zdrowia dziecka ………………………………………………………………….. 

 

 

Na badanie uczeń powinien przyjechać z rodzicem lub w wyjątkowych przypadkach 

z wyznaczonym przez rodziców opiekunem. 

 

Na badanie należy obowiązkowo zabrać ze sobą : 

 

- prowadzoną pracą samokształceniową, 

- zeszyty z języka polskiego  z najwcześniejszych lat nauki, 

- udostępnione przez nauczyciela prace klasowe z języka polskiego (wypracowania,  

         dyktanda, sprawdziany), 

- wcześniejsze opinie w przypadku badań w innych poradniach. 

 

 

……………………………………….   …………………………………… 

       zgoda rodzica na badanie                     podpis nauczyciela polonisty 

           w poradni (podpis) 


