
WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA  

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

dla etapu edukacyjnego I-III 

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Podstawowe informacje o uczniu 

Imię/imiona i nazwisko  

 

 

Data urodzenia  

 

 

Klasa  

 

 

Data założenia WOPFU  

 

 

Podstawa objęcia ucznia kształceniem 

specjalnym  

 

 

Nazwa i adres PPP, która wydała 

orzeczenie  

 

 

Diagnoza PPP  

 

 

Zalecenia PPP (główne)  

 

 

 

 2. Szczegółowe informacje o uczniu/uczennicy  

Stan zdrowia/zalecenia medyczne  

 

**  

Dieta  

 

**  

Mocne strony ucznia  

 

**  



Predyspozycje  
 

**  

Zainteresowania  
 

**  

Uzdolnienia  
 

**  

Ulubione aktywności  
 

**  

Usposobienie, zachowanie, 

wrażliwość  

***pogodny(a), smutny(a), zdyscyplinowany(a)/niezdyscyplinowany(a), otwarty(a), nadpobudliwy(a), 

zahamowany(a), śmiały(a)/nieśmiały(a)/wycofujący(a) się, infantylny(a),labilny(a) emocjonalnie/stały(a) 

emocjonalnie, apatyczny(a), wybuchy gniewu, wybuchy płaczu, reaguje adekwatnie/nieadekwatnie do sytuacji  
Koncentracja uwagi  ***skupia uwagę na wykonywanej czynności i doprowadza ją do końca/rozprasza się w czasie wykonywania zadania 

i wymaga mobilizacji w działaniu/nie skupia się na wykonywanym zadaniu i mimo mobilizacji nie kończy 

rozpoczętej czynności  
Czynniki motywujące, wzmocnienia  
 

**  

Sposób porozumiewania się  
 

**  

Funkcjonowanie ucznia w grupie  
 

**  

 

3. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 1–5 udzielanej 

uczniowi   

Zespół nauczycieli, 

specjalistów  

i pomocy nauczyciela  

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Nauczyciele 

 

     

Specjaliści 

 

     

Pomoc nauczyciela 

 

     

 



4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli                               

i specjalistów.  

Trudności  

w funkcjonowaniu ucznia 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Zachowania trudne       

Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi       

Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie 

i uczestnictwo ucznia wżyciu szkolnym  

     

Trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia 

realizowane wspólnie z grupą  

     

Inne       

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych       

 

II. OCENA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA/UCZENNICY W ZAKRESIE OBSZARÓW: FIZYCZNEGO, EMOCJONALNEGO, 

SPOŁECZNEGO ORAZ POZNAWCZEGO  
 

SKALA OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI:  

 

5 – uczeń nabył umiejętność, ma ją utrwaloną i zgeneralizowaną  

4 – uczeń wymaga utrwalenia i zgeneralizowania nabywanej umiejętności  

3 – uczeń wymaga słownej i/lub fizycznej pomocy innej osoby  

2 – uczeń popełnia błędy nawet z pomocą innej osoby  

1 – uczeń nie nabył umiejętności  
 

 

 

 

 

 
 

 



Umiejętności w zakresie 

poszczególnych obszarów 

rozwoju ucznia/uczennicy  

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

KOMUNIKACJA  I półrocze II półrocze I II I II 

Porozumiewa się werbalnie        

Porozumiewa niewerbalnie       

Inicjuje kontakt       

Podtrzymuje kontakt       

Rozumie polecenia:  

- proste pojedyncze 

- złożone 

      

Rozumie mowę:  

- bierną  

- czynną  

      

Posługuje się komunikatami:  

- prostymi jednowyrazowymi  

- złożonymi  

      

Używa niewerbalnych środków 

komunikacji  

      

Respektuje zainteresowania innych  

w rozmowie  

      

Prowadzi dialog       

Stosuje intonację poprawną ze 

względu na cel wypowiedzi  

      

FIZYCZNY *  **  *  **  *  **  

Posiada podstawową sprawność 

motoryczną 

      

Posiada podstawowe umiejętności 

w zakresie samoobsługi 

      

Swoje miejsce pracy:  

- organizuje  

      



- utrzymuje porządek  

Wykonuje ruchy celowe        

Jest sprawny manualnie        

Posługuje się  

- urządzeniami  

Technicznymi, komputerem 

- zachowuje zasady 

bezpieczeństwa  

      

Posługuje się narzędziem pisarskim       

Uczestniczy  

w różnorodnych rekreacyjnych  

i sportowych formach aktywności 

fizycznej  

      

Przestrzega zasad zachowania się 

w środkach transportu publicznego 

      

Przestrzega zasad bezpiecznego 

poruszania się:  

- po szkole  

- na ulicy  

      

EMOCJONALNY  *  **  *  **  *  **  

Swoje emocje:  

- rozpoznaje  

- nazywa  

- kontroluje   

      

Emocje u innych:  

- rozpoznaje  

- nazywa   

      

Zna techniki (akceptowalne 

społecznie) radzenia sobie z 

zachowaniem trudnym: złością, 

stresem, lękiem 

      

Rozumie odczucia zwierząt, 

okazuje im współczucie.  

      



Dostosowuje się do:  

- zmiany rutyny  

- zmiany schematu działania  

      

Przedstawia swoje emocje i 

uczucia przy pomocy 

różnorodnych artystycznych form 

wyrazu.  

      

SPOŁECZNY *  **  *  **  *  **  

Zna swoje dane:  

- osobowe  

- adresowe  

      

Orientuje się w otoczeniu.        

Zna swoje prawa i obowiązki.       

Swoje potrzeby:  

- rozpoznaje  

- zgłasza je  

      

Identyfikuje się z rodziną        

Identyfikuje się z grupą 

rówieśniczą  
      

Respektuje normy i reguły 

zachowania się.  
      

Posiada umiejętności pracy w 

zespole:  

- w sytuacji zadaniowej  

- w zabawie  

      

Przestrzega normy społeczne w 

relacjach:  

- z dorosłymi,  

- z rówieśnikami  

      

Organizuje sobie czas wolny        

Stosuje zwroty grzecznościowe 

adekwatne do sytuacji. 

      



Zna zwyczaje i tradycje Polaków i 

innych narodów 
      

Rozpoznaje symbole narodowe.       

POZNAWCZY *  **  *  **  *  **  

MÓWIENIE I SŁUCHANIE       

Posiada szeroki zasób słów        

Tworzy wypowiedzi: 

- kilkuwyrazowe 

- kilkuzdaniowe 

      

Buduje wypowiedzi na temat: 

- osób 

- rzeczy 

- zjawisk niedostępnych w 

bezpośrednim doświadczeniu 

- własnego postępowania 

- zachowania innych 

      

Odpowiada logicznie na pytania        

Stosuje poprawne formy 

gramatyczne 
      

 Formułuje 3-4 zdania na temat 

danego obrazka 
      

Opowiada o ważnych dla siebie:  

- wydarzeniach  

- przeżyciach  

      

Buduje wypowiedzi poprawne pod 

względem logicznym i 

stylistycznym: 

- z dwóch zdań 

- z więcej zdań 

      

Historyjkę obrazkową:  

- układa  

- opowiada,  

- zaobserwowane zdarzenia ujmuje 

      



w związki przyczynowo-skutkowe  

Słucha ze zrozumieniem.       

CZYTANIE I PISANIE       

Dokonuje analizy i syntezy 

wzrokowej 
      

Dokonuje analizy i syntezy 

słuchowej 
      

Zna litery       

Czyta tekst ze zrozumieniem       

Pisze na komputerze        

Pisze:  

- czytelnie  

- nieczytelnie  

      

Pisze:  

- z pamięci  

- ze słuchu  

      

Posługuje się aplikacjami 

komputerowymi doskonaląc 

umiejętności z zakresu pisania, 

czytania 

      

Przepisuje bez błędów:  

- wyrazy  

- zdania  

- tekst  

      

Stosuje poznane zasady gramatyki 

i ortografii  
      

Stosuje znaki interpunkcyjne w 

zapisywanych zdaniach 
      

Podpisuje obrazki       

Czyta       

Posługuje się wybraną techniką       



czytania (jaką) 

Czyta tekst: 

- drukowany 

- pisany 

      

 Poprawnie kreśli: 

- litery 

- cyfry 

      

 PRZYRODNICZE       

 Wymienia: 

- nazwę stolicy Polski 

- ważne obiekty 

      

Segreguje odpady i rozumie 

przyczyna takiego postępowania 
      

Prowadzi proste hodowle rośłin, 

obserwacje i doświadczenia 
      

Zna zasady zdrowego odżywiania 

się, układa zdrowy jadłospis 
      

Rozpoznaje, nazywa zwierzęta i 

popularne gatunki roślin. 

Rozróżnia zwierzęta hodowlane. 

      

Wyróżnia ekosystem       

Zmiany zachodzące w przyrodzie 

w różnych porach roku: 

- obserwuje 

- wyjaśnia 

      

Określa stan pogody       

 Jest świadomy, że w otoczeniu 

mogą pojawiać się różne 

zagrożenia płynące ze środowiska 

naturalnego 

      

MATEMATYCZNO - 

PRZESRZENNE 

      



Orientuje się w schemacie swojego 

ciała 
      

Orientuje się w przestrzeni       

Rozumie wyrażenia przyimkowe 

dotyczące położenia przedmiotów 

w przestrzeni 

      

Rozumie wyrażenia dotyczące 

stosunków czasowych 
      

Porównuje przedmioty pod 

względem: 

- cech jakościowych i ilościowych 

      

Cyfry 

- rozpoznaje 

- nazywa  

      

Liczby  

- rozpoznaje 

- nazywa 

      

Zna i stosuje liczby  

w aspektach:  

- kardynalnym  

- porządkowym  

      

Porządkuje liczby od największej 

do najmniejszej i odwrotnie 
      

Znaki: „-, +, =, , :, <,>”  

- odczytuje  

- rozumie ich funkcję  

      

Zadania tekstowe:  

- rozwiązuje  

- układa  

      

Wykonuje obliczenia:  

- w pamięci  

- pisemnie  

Z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego  

      



Proste figury geometryczne: 

- rozpoznaje 

- nazywa 

- kreśli 

      

Zna tabliczkę mnożenia       

Odczytuje godziny na zegarze        

Różnicuje: 

- monety 

- banknoty 

-dokonuje obliczeń pieniężnych 

-rozumie użyteczność pieniędzy 

      

Odczytuje z termometru 

temperaturę 
      

 Posługuje się kalendarzem       

Przejawia zainteresowanie grami 

planszowymi, logicznymi, 

strategicznymi 

      

Podpisy zespołu dokonującego 

WOPFU  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA  

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym 

dla etapu edukacyjnego IV – VIII  

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

1. Podstawowe informacje o uczniu 

Imię/imiona i nazwisko  

 

 

Data urodzenia  

 

 

Klasa  

 

 

Data założenia WOPFU  

 

 

Podstawa objęcia ucznia kształceniem 

specjalnym  

 

 

Nazwa i adres PPP, która wydała 

orzeczenie  

 

 

Diagnoza PPP  

 

 

Zalecenia PPP (główne)  

 

 

 

 2. Szczegółowe informacje o uczniu/uczennicy  

Stan zdrowia/zalecenia medyczne  

 

**  

Dieta  

 

**  

Mocne strony ucznia  

 

**  



Predyspozycje  
 

**  

Zainteresowania  
 

**  

Uzdolnienia  
 

**  

Ulubione aktywności  
 

**  

Usposobienie, zachowanie, 

wrażliwość  

***pogodny(a), smutny(a), zdyscyplinowany(a)/niezdyscyplinowany(a), otwarty(a), nadpobudliwy(a), 

zahamowany(a), śmiały(a)/nieśmiały(a)/wycofujący(a) się, infantylny(a),labilny(a) emocjonalnie/stały(a) 

emocjonalnie, apatyczny(a), wybuchy gniewu, wybuchy płaczu, reaguje adekwatnie/nieadekwatnie do sytuacji  
Koncentracja uwagi  ***skupia uwagę na wykonywanej czynności i doprowadza ją do końca/rozprasza się w czasie wykonywania zadania 

i wymaga mobilizacji w działaniu/nie skupia się na wykonywanym zadaniu i mimo mobilizacji nie kończy 

rozpoczętej czynności  
Czynniki motywujące, wzmocnienia  
 

**  

Sposób porozumiewania się  
 

**  

Funkcjonowanie ucznia w grupie  
 

**  

 

3. Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 1–5 udzielanej 

uczniowi   

Zespół nauczycieli, 

specjalistów  

i pomocy nauczyciela  

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Nauczyciele 

 

     

Specjaliści 

 

     

Pomoc nauczyciela 

 

     

 



4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia oraz zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli                               

i specjalistów.  

Trudności  

w funkcjonowaniu ucznia 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Zachowania trudne       

Sposoby radzenia sobie z zachowaniami trudnymi       

Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie 

i uczestnictwo ucznia wżyciu szkolnym  

     

Trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia 

realizowane wspólnie z grupą  

     

Inne       

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych       

 

II. OCENA UMIEJĘTNOŚCI UCZNIA/UCZENNICY W ZAKRESIE OBSZARÓW: FIZYCZNEGO, EMOCJONALNEGO, 

SPOŁECZNEGO ORAZ POZNAWCZEGO  
 

SKALA OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI:  

 

5 – uczeń nabył umiejętność, ma ją utrwaloną i zgeneralizowaną  

4 – uczeń wymaga utrwalenia i zgeneralizowania nabywanej umiejętności  

3 – uczeń wymaga słownej i/lub fizycznej pomocy innej osoby  

2 – uczeń popełnia błędy nawet z pomocą innej osoby  

1 – uczeń nie nabył umiejętności  
 
Legenda:  

* wpisz 1/2/3/4/5 według skali opanowania umiejętności  
** możliwość wpisania szczegółowych informacji oceniających umiejętności, wiadomości, zachowania ucznia/uczennicy w danym obszarze  

*** podkreśl właściwe  
 

 

 



Umiejętności w zakresie 

poszczególnych 

obszarów rozwoju 

ucznia/uczennicy  

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

Rok szkolny: 

Klasa: 

KOMUNIKACJA  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  

Porozumiewa się 

werbalnie  

          

Porozumiewa niewerbalnie           

Inicjuje kontakt           

Podtrzymuje kontakt           

Rozumie polecenia:  

- proste pojedyncze 

- złożone 

          

Rozumie mowę:  

- bierną  

- czynną  

          

Posługuje się 

komunikatami:  

- prostymi 

jednowyrazowymi  

- złożonymi  

          

Używa niewerbalnych 

środków komunikacji  

          

Respektuje 

zainteresowania innych  

w rozmowie  

          

Używa stylu stosownego 

do sytuacji 

komunikacyjnej  

          

Stosuje intonację 

poprawną ze względu na 

cel wypowiedzi  
 

          



FIZYCZNY/ 

BIOLOGICZNY  

*  **  *  **  *  **  *  **  *  **  

Przyjmuje prawidłową 

postawę ciała w różnych 

czynności  

          

Prezentuje czynności 

samoobsługowe  

          

Swoje miejsce pracy:  

- organizuje  

- utrzymuje porządek  

          

Wykonuje ruchy celowe            

Jest sprawny manualnie            

Posługuje się  

- urządzeniami  

technicznymi  

- technologicznymi  

- urządzeniami domowymi  

- zachowuje zasady 

bezpieczeństwa  

          

Dba o:  

- higienę  

- zdrowie  

- właściwe odżywianie  

- odpowiedni strój  

- sen 

- aktywność fizyczną 

          

Uczestniczy  

w różnorodnych 

rekreacyjnych  

i sportowych formach 

aktywności fizycznej  

          

Stosuje zasady 
bezpieczeństwa podczas 

aktywności fizycznej  

          



Przestrzega zasad 

bezpiecznego poruszania 

się:  

- po szkole  

- na ulicy  

          

EMOCJONALNY  *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  

Swoje emocje:  

- rozpoznaje  

- nazywa  

- kontroluje  

- wyraża je w sposób 

społecznie akceptowany  

-stosuje techniki radzenia 

sobie ze stresem  

          

Emocje u innych:  

- rozpoznaje  

- nazywa  

- odczytuje ich 

niewerbalne sygnały  

- przewiduje  

          

Posługuje się nazwami 

emocji i uczuć do:  

- opisywania własnych  

- uczuć przeżyć innych  

- uzasadnia ich przyczynę 

          

Wyraża zrozumienie  

i empatię w stosunku do 

innych  

          

Dostosowuje się do:  

- zmiany rutyny  

- zmiany schematu 

działania  

          

Pokonuje trudności:  
- podejmuje próby  

radzenia sobie z nimi  

- nie zraża się 

          



niepowodzeniami  

SPOŁECZNY/ 

MORALNY  

*  **  *  **  *  **  *  **  *  **  

Zna swoje dane:  

- osobowe  

- adresowe  

          

Rozpoznaje swoje:  

- mocne strony  

- słabe strony  

          

Planuje dalszą edukację 

uwzględniając swoje:  

- zainteresowania,  

- mocne, słabe strony  

          

Swoje potrzeby:  

- rozpoznaje  

- zgłasza je  

          

Identyfikuje się z rodziną            

Identyfikuje się z grupą 

rówieśniczą  
          

Ocenia zachowanie  

i postępowanie w 

odniesieniu do norm  

i wartości:  

- swoje  

- innych  

          

Posiada umiejętności pracy 

w zespole:  

- w sytuacji zadaniowej  

- w zabawie  

          

Przestrzega normy 

społeczne w relacjach:  
- z dorosłymi,  

- z rówieśnikami  

          

Organizuje sobie czas           



wolny  

Prezentuje postawę 

obywatelską i patriotyczną  
          

Rozpoznaje zachowania 

związane z przemocą  
          

Zachowuje się asertywnie 

wobec nieaprobowanych 

przez siebie zachowań 

innych ludzi  

          

POZNAWCZY *  **  *  **  *  **  *  **  *  **  

Posiada szeroki zasób słów            

Stosuje poprawnie formy 

gramatyczne  
          

Rozpoznaje części mowy:  

- w piśmie  

- w mowie  

          

Odpowiada logicznie na 

pytanie  
          

Formułuje spójne, logiczne 

wypowiedzi na temat 

tekstu  

          

Tworzy spójne 

wypowiedzi w różnych 

formach gatunkowych, np. 

dialog,  

opowiadanie, opis, inne  

          

Opowiada o ważnych dla 

siebie:  

- wydarzeniach  

- przeżyciach  

          

Rozpoznaje fikcję literacką            

Dyskutuje i przedstawia 

własne argumenty w 
          



wybranych sprawach  

Objaśnia związki 

przyczynowo-skutkowe, 

analizuje zjawiska 

 i procesy:  

- historyczne  

- przyrodnicze  

- społeczne, inne  

          

Historyjkę obrazkową:  

- układa  

- opowiada,  

- zaobserwowane 

zdarzenia ujmuje w 

związki przyczynowo-

skutkowe  

          

Słucha ze zrozumieniem: - 

wypowiedzi innych  

- krótkich form literackich 

- nagrań  

          

Posługuje się wybraną 

techniką czytania ( jaką?) 
          

Części zdania:  

- nazywa  

- rozpoznaje ich funkcje 

składniowe  

w wypowiedzeniach  

          

Czyta tekst ze 

zrozumieniem 
          

Poprawnie kreśli:  

- litery  

- cyfry  

          

Pisze na komputerze            

Pisze:  

- czytelnie  

- nieczytelnie  

          



Pisze:  

- z pamięci  

- ze słuchu  

          

Redaguje wypowiedzi:  

- krótkie  

- długie  

          

Przepisuje bez błędów:  

- wyrazy  

- zdania  

- tekst  

          

Stosuje poznane zasady 

gramatyki i ortografii  
          

Orientuje się w przestrzeni            

Orientuje się na 

płaszczyźnie  
          

Rozumie/stosuje pojęcia:  

- czasowe  

- chronologiczne  

- porządkuje wydarzenia  

w czasie  

          

Posługuje się pojęciami 

historycznymi  

- wyjaśnia ich znaczenia  

          

Wyjaśnia podstawowe 

prawidłowości życia 

społecznego  

          

Zna podstawowe 

słownictwo:  

- przyrodnicze  

- geograficzne  

          

Wykonuje:  

- obserwacje  

- doświadczenia  

- pomiary zgodnie  

          



z instrukcją  

- dokumentuje wyniki  

- prezentuje wyniki  

Wyjaśnia zależności 

przyczynowo-skutkowe 

między zjawiskami  

          

Porównuje/klasyfikuje 

przedmioty pod względem:  

- cech jakościowych  

- cech ilościowych  

          

Cyfry/liczby naturalne 

wielocyfrowe:  

- odczytuje (w zakresie)  

- zapisuje (w zakresie)  

          

Zna i stosuje liczby  

w aspektach:  

- kardynalnym  

- porządkowym  

- miarowym  

          

Znaki: „-, +, =, , :, <,>”  

- odczytuje  

- rozumie ich funkcję  

          

Zadania tekstowe:  

- rozwiązuje  

- układa  

          

Wykonuje obliczenia:  

- w pamięci  

- pisemnie  

- wykorzystuje te 

umiejętności w sytuacjach 

praktycznych  

          

Czyta dane przedstawione 

w postaci graficznej  
          

Zdobywa i przetwarza 

informacje korzystając  
          



z planów, map, rysunków 

oraz technologii 

informacyjnej  

Posługuje się:  

- komputerem  

- urządzeniami cyfrowymi 

- sieciami komputerowymi  

          

Podpisy zespołu 

dokonującego 

WOPFU  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 


