
Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych

Za rok szkolny 2020/2021

Imię i nazwisko dziecka :
Diagnoza : niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna
Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 
1578 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz. U. poz.1485)

Forma zajęć : rewalidacja indywidualna
Wymiar godzin : 1 godzina tygodniowo- raz w tygodniu

Program zajęć z zakresu terapii pedagogicznej powstał w oparciu o zalecenia z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
nr ...… oraz o informacje zawarte w WOPFU- Wielospecjalistycznej Ocenie Funkcjonowania 
Ucznia. Został również oparty o analizę poszczególnych sfer funkcjonowania dziecka dokonaną 
przez nauczyciela, jak również wywiad z rodzicami.

W pracy z X stymulowałam jego rozwój sfery emocjonalno –społecznej. Skupiałam się na 
rozwijaniu mocnych stron i kształtowaniu pozytywnej samooceny oraz na rozwijaniu umiejętności 
społecznych, komunikacyjnych i interpersonalnych, stosowałam liczne pochwały, które miały na 
celu budować poczucie własnej wartości. Doskonaliłam samodzielność wychowanka , 
kształtowałam umiejętności radzenia sobie z emocjami i stymulowałam ogólny rozwój chłopca. W 
ramach rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka rozwijałam umiejętność 
wchodzenia we wspólne pole uwagi z osobą dorosłą, uczyłam utrzymywania kontaktu wzrokowego
przy czym wykorzystywałam elementy z Treningu Umiejętności Społecznych. Przygotowywała 
dziecko do nowych sytuacji poprzez rozmawianie na ten temat, mówienie co będzie i jak należy się 
zachować. Współpracowałam również z rodzicami chłopca ,rozwijałam jego 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. Chłopiec dość chętnie wykonywał zadania, choć często potrzebował 
zachęty, czasami konieczne było wydłużenie czasu na wykonanie zadania. Najlepiej pracował, gdy 
stosowałam wizualne pomoce dydaktyczne, gdyż to umożliwiało mu uczenie wielozmysłowe, 
stosowałam naprzemienność działań. Zauważa się wzmocnienie aktywności chłopca w życiu 
społecznym i rozwinięcie jego potencjału. Wychowanek poczynił postępy w sferze emocjonalno-
społecznej. Często podejmuje kontakty z rówieśnikami, zaczyna wchodzić z nimi w interakcje. 
Przestrzega norm i zasad panujących w grupie. Pamięta o kulturze spożywania posiłków. Stara się 
być samodzielny. Na zajęcia uczęszczał dość systematycznie.

Wnioski do dalszej pracy:



• dalsza ciągła i systematyczna praca nad poprawą komunikacji i rozwojem mowy
• rozwijać sferę emocjonalno-społeczną i poznawczą dążyć do poprawy funkcji słuchowo-

językowych
• wspomagać wszechstronny rozwój wychowanka

Sprawozdanie sporządziła..
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