
Procedury przygotowania opinii o uczniu do instytucji 

wspomagających proces wychowawczy 

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy  w Lubinie 

I. Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, placówkach i 

szkołach. (Dz. U. nr 11 poz. 114) 

2. Statut Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie – tekst jednolity z dnia 

3. 3.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity (Dz. U. 

z 2002 r. nr 11 poz. 109 z poen. zm.) oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą. 

II. Postanowienia ogólne: 

1. Opinie o uczniach Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie przygotowywane są 

przez wychowawców i pedagoga szkolnego. 

2. Opinie przygotowuje się na prośbę: 

a. rodziców bądź opiekunów prawnych dziecka; 

b. Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej lub innej specjalistycznej, 

c. Sądu Rejonowego – wydział kuratorów sądowych; 

d. innych instytucji wspomagających, w tym policji, MOPS-u – opinie te przygotowuje się 

według wzoru opinii PPP lub SR. 

 

 

3. Opinie przygotowuje się w terminie trzech  dni od uzyskania informacji o jej przygotowaniu. Opinię 

należy przygotować na dzień o uzyskaniu informacji o jej napisaniu, jeżeli jest ona konieczna w trybie 

przyspieszonym np. w przypadku rozprawy sądowej lub badania psychologicznego Ucznia. 

4. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca bądź pedagog szkolny mają 

potwierdzenie w swojej dokumentacji. 

5. Każda przygotowana opinia musi być przekazana do wglądu Dyrekcji szkoły i przez nią 

opieczętowana. 

III. Postanowienia szczegółowe: 

1. Opinię do  przygotowuje się według wzoru (zał. nr 1) 

 

Marta Pilecka – Lalewicz 

Dyrektor SSP w Lubinie 



 

Załącznik nr 1 

 

(nazwa właściwego organu) 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

odpowiedź na pismo z dnia___________________                          sygn. Akt___________________ 

 

 

 

OPINIA O UCZNIU 

 

Imię i nazwisko _____________________________________Data urodzenia____________________  

Imiona rodziców______________________________ Adres_________________________________ 

Uczeń szkoły____________________________________________________________klasy_______ 

I. FREKWENCJA 

1) Frekwencja za ostatni semestr_________ lub  za ostatni okres od__________ do ___________ 

2) Ilość godzin: a) usprawiedliwionych ____________b) nieusprawiedliwionych __________ 

 

II. STOSUNEK DO OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH 

(wyposażenie w przybory szkolne, aktywność na lekcjach, przygotowanie do zajęć, prace domowe) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

III. WYNIKI NAUCZANIA 

1)Średnia ocen za ostatni semestr _______ 

2) Uzyskiwane wyniki w nauce: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

IV. ZACHOWANIE W SZKOLE 

(przestrzeganie reguł i zasad, kultura osobista, aktywność społeczna) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

V. KONTAKTY RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZE SZKOŁĄ 

(częstotliwość i rodzaj kontaktów, postawy rodziców/opiekunów) 

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Lubin, dnia _____________________                        podpis wychowawcy___________________________ 


