
 Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia/Dziecka
 

Imię i nazwisko 
dziecka

Data urodzenia

Nr orzeczenia 
Data wydania
Przez kogo wydana 
Czas ważności 
orzeczenia 

NR...
Data wydania : 
Orzeczenie wydane przez 
Czas ważności orzeczenia : na czas edukacji przedszkolnej 

Rodzaj 
niepełnosprawności 

Niepełnosprawność ruchowa w tym afazja motoryczna

Diagnoza trudności w 
poszczególnych 
obszarach 
funkcjonowania 
dziecka: 

Obszar 
funkcjonowani
a 

Mocne strony Słabe strony Potrzeby dziecka w 
danym obszarze 
wynikające z diagnozy 

Duża motoryka- 
ogólna 
sprawność 
fizyczna, 

 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 drabince, czy pochylni

 niezgrabność ruchowa
 słabe reakcje równoważne
 trudność podczas 

wykonywania ćwiczeń w 
pozycjach na brzuchu

 słaba koordynacja ruchowa
 trudność z zatrzymaniem 

ruchu i zmianą kierunku

 fizjoterapia z 
elementami terapii si

Motoryka mała- 
funkcje dłoni, 
rodzaje chwytu, 
grafomotoryka 

 zainteresowanie 
narzędziami 
pisarskimi 

 prawidłowo 
rozróżnia  położenie 
przedmiotów

 prawidłowo 
manipuluje 
przedmiotami ( w 
tym drobnymi 
elementami takimi 
jak guziki, korale, 
patyczki, liczmany)

 ukształtowany jest 
prawidłowy chwyt 

 niska sprawność w 
zakresie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej

 trudności w 
rozumowaniu 
przestrzennym

 trudności w 
rozróżnianiu stron 
lewa- prawa 

 trudności w 
spostrzegawczości i 
skupieniu uwagi 

Doskonalić sprawność 
wzrokowo-ruchową, 
oraz rozróżniania 
kierunków prawo-lewo



narzędzia pisarskiego
( chwyt pęsetowy) 

 prawidłowa jest siła 
nacisku na kredkę

  kolorując stara się  
nie wyjeżdżać za 
linie, używa dużej 
ilości kredek

 chętnie lepi 
plasteliną, maluje 
farbami

 potrafi nawlekać 
korale 
wielkoformatowe na 
sznurek

 potrafi przewlekać 
sznurek w 
przewlekance

 potrafi rozróżnić 
niepasujący element 
zbioru

 potrafi ułożyć 
obrazki w jedną 
całość

 chętnie uczestniczy 
w zajęciach z 
wykorzystaniem 
różnego rodzaju 
materiałów, faktur, 
ilustracji, mas 
plastycznych 

 potrafi odkręcić i 
zakręcić nakrętkę

 potrafi zapinać/ 
rozpinać proste 
zamki 

 potrafi zapinać rzepy
  prawidłowo 

manipuluje 
nożyczkami 

Funkcjonowanie
zmysłów, 
integracja 
sensoryczna 
(zmysły) 

 chętnie bierze udział w 
zajęciach związanych z 
wykorzystaniem różnych 
faktur, mas

 chętnie słucha piosenek, 
wierszy, opowiadań, bajek

 pozwala huśtać się i kręcić 
na sprzęcie podwieszanym

 cechy nadwrażliwości 
przedsionkowej

 zapotrzebowanie na bodźce
czucia głębokiego

 doskonalić procesy 
analizy i syntezy 
wzrokowej i 
sprawności słuchowej 

Komunikowanie
się z 
otoczeniem, 
zasób 
słownictwa, 

Chłopiec chętnie nawiązuje
kontakt werbalny z dziećmi
i nauczycielami

 bez trudu wyraża swoje 

Ubogi zasób słownictwa

 zniekształcenia mowy w 
postaci dyslokacji

 ćwiczenia oddechowe 
wpływające na 
wydłużenie fazy 
wydechowej



artykulacja myśli i potrzeby

wykonuje proste  i złożone 
polecenia werbalne

 niewłaściwy tor oddechowy  ćwiczenia 
atykulacyjne i 
narządów aparatu 
mowy

masaż logopedyczny z 
elementami castilo 
moralesa

Sfera poznawcza
(pamięć, 
myślenie, 
uwaga, 
rozumienie 
poleceń 
odporność na 
dystraktory, czas
skupienia uwagi)

  bardzo dobry poziom 
rozumienia omawianych na
zajęciach zagadnień

 wysoki poziom aktywności 
poznawczej

 prawidłowe rozumienie 
poleceń

 chętnie uczestniczy 
aktywnie w zajęciach 
dydaktycznych, ruchowych,
muzycznych 

 potrafi ułoży prostą 
historyjką obrazkową

 potrafi wyodrębnić element
niepasujący do zbioru jak i 
znaleźć taki sam element

 trudności z utrzymaniem 
uwagi na wykonywanej 
czynności

 trudności w dostosowaniu 
się do poleceń niepopartych
demonstracją

 krótki czas skupienia uwagi

 stymulować rozwój 
procesów 
poznawczych ( wzrok, 
słuch)

 stosować proste , 
krótkie i konkretne  
polecenia

 zindywidulizowane 
formy i metody pracy 
dostosowane do 
możliwości 

 podział materiału 
dydaktycznego na 
etapy

 udzielać informacji 
zwrotnej

 powracać do 
poprzedniej tematyki,

 kształtować nowe 
pojęcia

 stałość w planie dnia
 pokaz i obserwację 

wzmacniać słowem 

Sfera 
emocjonalna, 
wolicjonalna, 
motywacyjna 
(emocje, 
motywacja, 
zaangażowanie, 
samodzielność w
pracy)

 zaangażowanie w zdania 
leżące w zainteresowaniach
dziecka 

 prawidłowy rozwój 
emocjonalny - adekwatne 
reakcje na bodźce, sytuacje 
emocjonalne pozytywne jak
i negatywne angażujące 
dziecko prawidłowe pod 
względem rodzaju jak i 
nasilenia

 reaguje emocjonalnie w 
sytuacjach, które nie są po 
jego myśli ( gdy musi 
wykonać polecenie bądź 
zadanie, którego nie chce 
zrobić  bądź)

 terapia 
psychopedagogiczna 

Sfera społeczne 
(kompetencje 
społeczne, 
współpraca z 
rówieśnikami, 
współpraca z 
dorosłymi

 prawidłowy rozwój 
emocjonalny - adekwatne 
reakcje na bodźce, sytuacje 
emocjonalne pozytywne jak
i negatywne angażujące 
dziecko prawidłowe pod 
względem rodzaju jak i 
nasilenia

 zabiega o uwagę dorosłych
 lubi bawić się z innymi 

 reaguje emocjonalnie w 
sytuacjach, które nie są po 
jego myśli ( gdy musi 
wykonać polecenie bądź 
zadanie, którego nie chce 
zrobić)

 poddaje się inicjatywnie 
rówieśników w czasie 
zabawy

 stymulowanie rozwoju
społecznego



dziećmi
 lubi zabawy indywidualne 

Czynności 
samoobsługowe,
samodzielność w
zakresie 
czynności dnia 
codziennego 

 samodzielnie się  ubiera  i 
rozbiera  z wierzchniego 
ubrania 

 samodzielnie pije
 samodzielnie je drugie 

danie
 sygnalizuje swoje potrzeby 

fizjologiczne 
wysoki poziom 

samodzielności podczas 
czynności 
samoobsługowych w 
toalecie 

Stan zdrowia 
 z wywiadu i 
bieżących 
obserwacji)

Z wywiadu z rodzicami wynika iż
dziecko ma problem z 3 
migdałem oraz problemy ze 
słuchem. Jest  pod  opieką 
laryngologa 

Data………………………………………….

Podpisy uczestników zespołu Przedszkola

………………………………………………….. 

…………………………………………………
…           

…………………………………………………
…
                             

Podpis rodziców    

.........................……………………….. 

Podpis Dyrektora

…………………………………………



Miejscowość,data...

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W SPRAWIE
ZAPLANOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

        DLA: 

Imię i nazwisko dziecka z grupy  nazwa grupy  na rok szkolny 2021/2022

Przebieg spotkania 

1.Analiza orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz wniosków z obserwacji dziecka 
dotyczących mocnych i słabych stron, predyspozycji, indywidualnych potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych, społecznych, emocjonalnych, poznawczych, możliwości psychofizycznych, analiza  
trudności w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu.

 2. Planowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

– w bieżącej pracy nauczyciele -wychowawcy będą realizować zalecenia  zawarte w orzeczeniu 
z  poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem 
zawarte w ubiegłorocznej ewaluacji WOPFU.

–  w bieżącej pracy specjaliści będą realizować zalecenia  zawarte w orzeczeniu z  poradni 
psychologiczno – pedagogicznej  oraz zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem zawarte w 
ubiegłorocznej ewaluacji WOPFU.

Podpisy członków zespołu 



Sosnowiec,dnia…….

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ

ORAZ ZAJĘĆ W RAMACH REWALIDACJI

DLA DZIECKA

Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Imię i nazwisko dziecka :

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr

Rok szkolny:

Grupa :

Zalecany okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno pedagogicznej i rewalidacyjnej :

Zalecane  formy 
pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej

i rewalidacyjnej

Sposoby realizacji Osoby prowadzące /
odpowiedzialne

Okres udzielania 
pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej i 
rewalidacyjnej

Wymiar godzin, w 
którym 
poszczególne 
formy pomocy 
będą realizowane

Np.Dostosowanie 
wymagań 
edukacyjnych 

Terapia 
logopedyczna 

Jak to wychowawcy
w grupach będą 
realizować? Co i jak
będą dostosowywać
? 

Jakie 
dostosowania ? 

Rok szkolny 
2021/2022

Czas trwania 

Podpis dyrektora :

Podpisy wychowawców:

Podpis koordynatora:

Podpisy specjalistów:



Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE RODZICA

Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem  się z formami pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz

rewalidacyjnej  dla mojego dziecka………………………………………………… w roku szkolnym 

2021/2022 i wrażam zgodę/ nie wyrażam zgody  na ich realizację. 

………………………….……………………

podpis rodzica/ opiekuna
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