SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA
Cyrila a Metoda 4, 048 01 Rožňava
e- mail:scspp.rv@gmail.com

tel.:0907 942 104,0911 646 943

Dátum:

Žiadosť o psychologické vyšetrenie/ poradenstvo študenta strednej školy
na podnet........................................................
Vážení pedagógovia, ďakujeme Vám, že podrobným vyplnením prihlášky nám pomôžete pri riešení problémov
Vášho žiaka. Všetky údaje, ktoré uvediete, sú pre nás dôverné.

Meno a priezvisko...................................................................., nar..........................................
Bydlisko....................................................PSČ.................SŠ.................................Trieda..........
Odbor........................Tr. učiteľ...............................Tel. kontakt na SŠ (alebo VP)....................
Dôvod žiadosti o psychologické vyšetrenie/poradenstvo:

Pedagogická charakteristika
Školský prospech:
Opakoval ročník:
Ktorý:
Postupuje podľa IVP:
V ktorých vyučovacích predmetoch vyniká:
V ktorých vyučovacích predmetoch má slabé výsledky:
Kedy sa prejavili prvé ťažkosti:
V čom vidíte príčiny ťažkostí a zvláštností u študenta:
Sociálne vzťahy a správanie
Správanie voči učiteľom:
Správanie voči spolužiakom:
Postavenie študenta v triede (ako ho hodnotia spolužiaci):

Správanie mimo školy:
Zvláštne a nápadné prejavy:
Osobnosť
Aké sú pozitívne vlastnosti študenta (za čo je alebo by mohol byť ocenený, pochválený:
Čo Vy (alebo Vaši kolegovia) považujete u študenta za najproblematickejšie:
Ako študent hodnotí sám seba, aké má ašpirácie, ciele:
Ako reaguje na záťažové a konfliktné situácie:
Viete o nejakom vážnom ochorení, ktoré prekonal? Aké:
Má poruchu reči ?
Má telesnú vadu ?
Vidí alebo počuje zle ?
Iné:
Rodinné prostredie:
Čo viete o rodinnom prostredí a jeho výchovných pôsobeniach na študenta:
Ako môžete charakterizovať vzťah rodič – dieťa:
Aká je úroveň domácej prípravy na vyučovanie:
Ako spolupracuje rodina so školou:
Aké podporné opatrenia k zlepšeniu ťažkostí ste doposiaľ zrealizovali:
Aké najvhodnejšie opatrenia ďalej navrhujete:

Zoznam prejavov správania a ťažkostí študenta v škole
Podčiarknite tie znaky, ktoré sa u študenta prejavujú častejšie a dlhodobejšie

Vyhýba sa situáciám skúšania
Je napätý
Pri odpovedi má trému
Pri učení potrebuje pomoc
Nepozornosť
Má nerovnomerné výkony
Zhoršený prospech
Záškoláctvo
Nemá záujem o učenie
Impulzívne správanie
Úzkostlivosť
Robí zo seba šaša
Je instabilný – neposedný
Je apatický
Vysmieva sa spolužiakom
Je agresívny k spolužiakom
Je unavený
Je terčom posmechu
Iné prejavy – napíšte:...............................................................................................................

V.............................................dňa..............................Vypracoval (funkcia):............................

................................................................
Pečiatka školy a podpis riaditeľa školy

...............................
Triedny učiteľ

...........................
Rodič

