Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

Imię i nazwisko ucznia
Klasa

Wiek ucznia

Wychowawca
Nr orzeczenia

Źródło informacji

Rodzaj orzeczenia

Rozpoznanie

Potrzeby ucznia

Orzeczenie
(dodatkowe opinie)
Nauczyciele
Rodzice
Lekarze i specjaliści
pracujący z dzieckiem,
dokumentacja medyczna
Inni specjaliści pracujący
z dzieckiem
Badania specjalistyczne
prowadzone w szkole
Dokumentacja
prowadzona przez
wychowawcę klasy
Wielospecjalistyczna
ocena poziomu
funkcjonowania ucznia

Data
Podpisy członków zespołu
Podpisy rodziców

Ważne!
Wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonowania ucznia należy budować na podstawie informacji o
dziecku i jego specjalnych potrzebach. Informacje te pochodzą z następujących źródeł:
- z wywiadów i rozmów z rodzicami,
- z orzeczeń i opinii wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, zawierających
specjalistyczną diagnozę (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną) ze szczególnym
zwróceniem uwagi na istotne informacje dotyczące szkolnego funkcjonowania dziecka,
- od lekarzy i specjalistów leczących dziecko, z dokumentacji medycznej dostarczonej przez
rodziców,
- od innych specjalistów pracujących z dzieckiem (np. rehabilitantów, terapeutów, kuratorów
sądowych),
- z obserwacji nauczycieli, które dotyczą funkcjonowania ucznia w klasie, szkole (między innymi z
analizy wytworów dziecka),
- z badań specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych) prowadzonych
w szkole,
- z dokumentacji prowadzonej przez wychowawcę klasy.

Rozpoznanie ma na celu zdobycie możliwie kompletnej wiedzy o możliwościach psychofizycznych i
indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia, dlatego tak ważne jest, by
obserwacje dokonywane były przez poszczególnych członków zespołu: specjalistów (psychologa,
pedagoga, logopedę) i nauczycieli pracujących z dzieckiem oraz rodziców ucznia

Ważne!
Rozpoznanie powinno dotyczyć:
− mocnych stron dziecka, jego zdolności, wiedzy i umiejętności potrzebnych do realizacji
poszczególnych przedmiotów czy zadań, które mogą być przed nim stawiane, także jego
ulubionych form aktywności i zainteresowań,
− trudności edukacyjnych lub rozwojowych ucznia w zakresie:
- emocji i funkcjonowania społecznego (np. w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, wyrażaniu
uczuć w sposób społecznie akceptowany, umiejętności werbalizowania uczuć),
- sprawności motorycznej dziecka, w tym możliwości samoobsługi (szczególnie ważne
w przypadku dzieci niepełnosprawnych),
- komunikowania się (np. w przypadku dzieci obcokrajowców możliwość porozumiewania się w
języku polskim, w przypadku niektórych dzieci niepełnosprawnych – konieczność
stosowania metod komunikacji alternatywnej),
- funkcjonowania poznawczego (np. koncentracja uwagi, pamięć, myślenie),
- wiedzy z poszczególnych przedmiotów i umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),
- motywacji,
− warunków zewnętrznych:
- organizacji przestrzeni klasy czy szkoły (np. oznakowanie niebezpiecznych miejsc, gdy w klasie jest
dziecko słabo widzące), pracy na lekcji, sposobu oceniania dziecka,
- sytuacji rodzinnej dziecka, w tym informacji przekazanych przez rodziców (np. że nie mają oni
wystarczającej wiedzy, by pomóc dziecku w nauce),
- dodatkowych informacji i zaleceń (np. dotyczących noszenia aparatu słuchowego, okularów, butów
ortopedycznych, nietypowych zachowań dziecka).

