
  

 

Załącznik nr 5 do Modelu Dostępnej Szkoły 

Formularz konsultacji szkolnych  

Wszyscy, którzy uczestniczą w konsultacjach otrzymują ten formularz i muszą 

go przynieść ze sobą na konsultacje. Jeśli coś jest niejasne albo trudne, proszę nic 

nie notować, tylko przejść do kolejnego punktu. Formularz ten zostanie zwrócony 

po zakończeniu konsultacji.  

Uczeń: ………………………………………….. 

Data konsultacji: ………………………………. 

Mój opis aktualnej sytuacji/problemu (słowa kluczowe):  

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

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

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

1-2 X 

(krzyżyk) 

na obszar 

Pojęcia, które są szczególnie ważne należy 

podkreślić 

Miejsce na uwagi 

i spostrzeżenia (słowa 

kluczowe) 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Kształcenie ogólne 

Uczeń potrafi słuchać, obserwować, jest 

skoncentrowany. Dostrzega przedmioty. 

Znajduje rozwiązania, potrafi je wdrożyć. Potrafi 

planować i ćwiczyć.  

 



  

 

1-2 X 

(krzyżyk) 

na obszar 

Pojęcia, które są szczególnie ważne należy 

podkreślić 

Miejsce na uwagi 

i spostrzeżenia (słowa 

kluczowe) 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Przyswajanie mowy oraz tworzenie wyrazów 

Uczeń potrafi powtarzać wyrazy zgodnie z ich 

brzmieniem, rozumie sens słów i symboli. 

Tworzy zdania. Zna słownictwo adekwatnie 

do swojego wieku. Module głos (pierwszy i drugi 

język). 

 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Czytanie i pisanie 

Uczeń potrafi czytać (po cichu i na głos), 

rozumie, co czyta, pisze wyraźnie i poprawnie. 

 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Wiedza matematyczna 

Uczeń potrafi liczyć w pamięci oraz pisemnie, 

rozumie i rozwiązuj zadania z treścią, rozumie 

i umie posługiwać się narzędziami do liczenia. 

 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Radzenie sobie z wyzwaniami  

Uczeń potrafi rozwiązywać zadania samodzielnie 

oraz w grupie, wykazuje odpowiedzialność, 

przestrzega zasady codzienności szkolnej, 

panuje nad emocjami złości i radości. 

 



  

 

1-2 X 

(krzyżyk) 

na obszar 

Pojęcia, które są szczególnie ważne należy 

podkreślić 

Miejsce na uwagi 

i spostrzeżenia (słowa 

kluczowe) 

Problem 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Komunikacja 

Uczeń rozumie, co się do niego mówi, wyraża, 

to co chce wyrazić, wyjaśnia innym, prowadzi 

rozmowy i dyskusje. 

 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Poruszanie się i mobilność 

Uczeń potrafi zapanować na swoimi ruchami, 

koordynuje je i naśladuje (np. na zajęciach w-f), 

potrafi również koordynować ruchy wymagające 

koncentracji oraz je naśladuje (prace ręczne). 

 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Troszczenie się o samego siebie 

Uczeń dba o swoje ciało i zdrowie, unika 

szkodliwych substancji, nie spożywa ich.  

 

Mocna strona 

 

 

 

 

Kontakt z innymi ludźmi  

Uczeń potrafi nawiązać kontakt z innymi ludźmi, 

odwzajemnia uwagę, ciepło i tolerancję, potrafi 

regulować dystans, radzi sobie z krytyką, szuka 

przyjaciół. 

 



  

 

1-2 X 

(krzyżyk) 

na obszar 

Pojęcia, które są szczególnie ważne należy 

podkreślić 

Miejsce na uwagi 

i spostrzeżenia (słowa 

kluczowe) 

 

Problem 

Mocna strona 

 

 

 

 

 

Problem 

Czas wolny, wypoczynek oraz poczucie 

przynależności 

Uczeń bierze udział w życiu społecznym 

(rodzina, znajomi, organizacje. 

Jest aktywny, ma hobby, potrafi się relaksować.  
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