
Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
Za rok szkolny 2020/2021

Na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne uczęszczało : 5 dzieci.

Czwórka dzieci posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na :

-Obustronny niedosłuch odbiorczy w stopniu umiarkowanym – 1 dziecko
-Niepełnosprawność ruchowa- afazja motoryczna- 3 dzieci 

Jedno dziecko posiada opinię psychologiczno- pedagogiczną 

Podstawa prawna :
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Forma zajęć : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Wymiar godzin : 1 godzina tygodniowo- raz w tygodniu

Program zajęć z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych powstał w oparciu o zalecenia z 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zawarte  w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego nr,…... opinii psychologiczno- pedagogicznej nr ……. oraz o informacje zawarte 
w WOPFU- Wielospecjalistycznej Ocenie Funkcjonowania Ucznia. Został również oparty o 
analizę poszczególnych sfer funkcjonowania dzieci dokonaną przez nauczycieli, jak również 
wywiad z rodzicami.

W pracy z wychowankami skupiałam się przede wszystkim na wspieraniu ich w usprawnianiu
funkcji percepcyjno-motorycznych:

 doskonaleniu percepcji wzrokowej
 usprawnianiu koordynacji wzrokowo-ruchowej
 doskonaleniu sprawności manualnej i grafomotoryki
 usprawnianiu w zakresie orientacji
 doskonaleniu koncentracji uwagi 
 doskonaleniu orientacji przestrzennej
 stymulowaniu  zapamiętywania i rozumowania matematycznego

Ponadto, rozwijałam motorykę dużą oraz rozwijałam umiejętności przewidywania i 
wnioskowania.



Podczas prowadzonych zajęć  starałam się zindywidualizować pracę z dziećmi, 
dostosowywałam wymagania i metody pracy, współpracowałam z rodzicami 
wychowanków, rozwijałam ich mocne strony oraz umiejętności, pracowałam w oparciu o 
pozytywne wzmocnienia i pochwały. Starałam się zapewniać podczas zajęć życzliwą 
atmosferę, dbałam o to, aby w otoczeniu było jak najmniej bodźców rozpraszających.

Wychowankowi dość chętnie wykonywali zadania, choć często dwoje z nich ( X i Y) 
potrzebowało zachęty. Chłopiec wymagał częstego kontrolowania tego, czy zrozumiał 
polecenie, częstego powtarzania materiału.  Z kolei X najlepiej pracowała, gdy stosowano 
wizualne pomoce dydaktyczne, gdy umożliwiono jej uczenie się wielozmysłowe, stosowano 
naprzemienność działań i gdy umożliwiano jej realizowanie nasilonej potrzeby ruchu.

U dzieci w znacznej mierze  polepszyła się percepcja wzrokowo-ruchowa i grafomotoryka. 
Widać poprawę również w koordynacji wzrokowo-ruchowej. Konieczna jest dalsza 
stymulacja koncentracji uwagi oraz w zakresie orientacji. 

Wnioski do dalszej pracy :

 konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-
językowych

 rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i 
prowadzenia dialogu

 należy utrwalać znajomość liter i podejmować próby czytania
 konieczne jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i przewidywania
 należy zwiększyć ćwiczenia z zakresu koncentracji uwagi
 należy zwiększyć ćwiczenia z zakresu orientacji.

Sprawozdanie sporządziła: mgr  Kinga Piotrowska 
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