
 

 

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

Z PRZYRODY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW 

 
1.Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

2.Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia posiadającego opinię poradni.  

3.W stosunku do wszystkich uczniów posiadających dysfunkcję zastosowane zostaną zasady wzmacniania poczucia 

własnej wartości bezpieczeństwa, motywowania do pracy i doceniania małych sukcesów. 

  

Rodzaje dysfunkcji: 

  

Dyskalkulia czyli trudności w liczeniu.  

- Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma bowiem skłonność do 

przestawiania kolejności cyfr w liczbie i przez to jej zapis jest błędny .Zły wynik końcowy wcale nie świadczy o tym , 

że dziecko nie rozumie zagadnienia.  

 

Dysgrafia czyli brzydkie , nieczytelne pismo  

- Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło form sprawdzania wiedzy a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do 

oceny pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same jak dla innych uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może 

być niekonwencjonalne. Jeśli np. nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam 

lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na 

komputerze. Nie oceniamy czytelności rysunków, estetyki wykonanych konstrukcji geometrycznych, a jedynie ich 

poprawność.  

 

Dysleksja, czyli rudności w czytaniu przekładające się niekiedy także na problemy ze zrozumieniem treści  

- Dostosowanie wymagań w zakresie formy- krótkie i proste polecenia, czytane polecenia zadań na głos, objaśnianie 

dłuższych poleceń.  

Inne rodzaje dysfunkcji- ocenianie zgodnie ze wskazówkami poradni.  

 

Uczeń ze sprawnością intelektualną niższą od przeciętnej  

W przypadku tych dzieci konieczne jest dostosowanie zarówno w zakresie formy jak i treści wymagań.  

Obniżeniu wymagań, które obejmują jednak wiadomości i umiejętności określone podstawą programową. Poprawa 

prac klasowych odbywać się będzie przy pomocy nauczyciela. Zastosowanie metod ułatwiających opanowanie 

materiału. Wymagania co do formy mogą obejmować między innymi:  

- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności  

- pozostawianie więcej czasu na jego utrwalanie, podawanie poleceń w prostszej formie  

- unikanie pytań problemowych , przekrojowych wolniejsze tempo pracy. 

 


