
DANE PLACÓWKI

   WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA FUNKCJONOWANIA DZIECKA   

 EWALUACJA KOŃCOWOROCZNA DZIAŁAŃ EDUKACYJNO –
WYCHOWAWCZYCH                        

WOBEC DZIECKA OBJĘTEGO KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM

ZA ROK SZKOLNY 2020/2021

                          
Imię i nazwisko dziecka: 

Data urodzenia dziecka: 

Rodzaj niepełnosprawności dziecka: Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna

Grupa: 

Imię i nazwisko nauczyciela dokonującego ewaluacji: mgr Kinga Piotrowska

I. Mocne i słabe strony dziecka:

Obszar Mocne strony dziecka: Słabe strony dziecka:

Umiejętności
 fizyczne 

 naprzemiennie schodzi i wchodzi 
po schodach

 zeskakuje z przeszkody 
 potrafi skakać obunóż
 pokonuje z ochotą tory przeszkód
 utrzymuje równowagę na miękkim 

podłożu
 umiejętność zmian pozycji

 umiejętność wspinania się po dra-
bince, czy pochylni

 niska sprawność funkcji 
motorycznych 

 niska sprawność w zakre-
sie koordynacji wzro-
kowo-ruchowej

 zaburzenie mechanizmów 
posturalnych

 obniżona obustronna inte-
gracja ruchowa

 płaskostopie

Umiejętności
emocjonalne

 zaangażowanie w zdania leżące w 
zainteresowaniach dziecka 

 prawidłowy rozwój emocjonalny - 
adekwatne reakcje na bodźce, sytu-
acje emocjonalne pozytywne jak i 
negatywne angażujące dziecko pra-
widłowe pod względem rodzaju 
jak i nasilenia

 

 reaguje emocjonalnie w 
sytuacjach, które nie są po
jej myśli ( gdy musi wy-
konać polecenie bądź za-
danie, którego nie chce 
zrobić  bądź , gdy chce 
dokuczyć któremuś  z 
dzieci pokazuje miny)

 przerzutność uwagi

Umiejętności
społeczne 

 prawidłowy rozwój emocjonalny - 
adekwatne reakcje na bodźce, sytu-
acje emocjonalne pozytywne jak i 
negatywne angażujące dziecko pra-
widłowe pod względem rodzaju 
jak i nasilenia

 zabiega o uwagę dorosłych
 lubi bawić się z innymi dziećmi

 reaguje emocjonalnie w sytu-
acjach, które nie są po jej myśli
( gdy musi wykonać polecenie 
bądź zadanie, którego nie chce 
zrobić  bądź , gdy chce doku-
czyć któremuś  z dzieci poka-
zuje miny, pluje)
poddaje się inicjatywnie rówie-
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 lubi zabawy indywidualne śników w czasie zabawy

Umiejętności  po-
znawcze 

dobry poziom rozumienia omawianych 
na zajęciach zagadnień
wysoki poziom aktywności poznawczej
prawidłowe rozumienie poleceń
chętnie uczestniczy aktywnie w zaję-

ciach dydaktycznych, ruchowych, mu-
zycznych 
dobra pamięć wzrokowa 
potrafi wyodrębnić element niepasujący 

do zbioru 
bardzo dobra pamięć

 trudności z utrzymaniem 
uwagi na wykonywanej 
czynności

 trudności w dostosowaniu
się do poleceń niepopar-
tych demonstracją

 niska odporność na dys-
traktory

 krótki czas skupienia 
uwagi

II. Szczególne osiągnięcie dziecka w ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
 samodzielność podczas spożywania posiłków, korzystania z toalety ubierania/rozbierania 

z wierzchniego okrycia
 jest bardziej samodzielna podczas pokonywania  torów przeszkód
 potrafi samodzielnie wykonywać zadanie typu przewlekanki
 prawidłowy nacisk narzędzia pisarskiego na kartkę
 chętnie maluje palcami, macza palce w farbie
 chętnie pracuje z masami i fakturami
 prawidłowy chwyt małych elementów
 prawidłowo chwyta narzędzie pisarskie
 zwiększona kontrola podczas rysowania
 większe skupienie podczas wykonywania prac 
 orientuje się w obrębie kartki
 bogaty zasób słownictwa 
 zwiększony poziom grafomotoryczny 
 bardzo dobra pamięć

III. Wiodące kierunki dalszej pracy- umiejętności wymagające doskonalenia :
 fizjoterapia z elementami terapii SI
 doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej i sprawności słuchowej 
 stymulowanie rozwoju procesów poznawczych ( wzrok, słuch)
 stosowanie prostych , krótkich i konkretnych  poleceń
 zindywidulizowane formy i metody pracy dostosowane do możliwości 
 podział materiału dydaktycznego na etapy
 udzielanie informacji zwrotnej
 kształtowanie nowych pojęć
 pokaz i obserwację wzmacniać słowem 
 terapia psychopedagogiczna
 stymulowanie rozwoju społecznego

IV. Uwagi

 brak
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……………………………                                                     ……….…………………….
            (data) (podpis nauczyciela)
 


