
EWALUACJA IPET ZA  …… PÓŁROCZE ROKU SZKOLNRGO  ……………………………… 

Uczeń: ……………………………         Klasa: ……        Szkoła: …………………………………………… 

1.   WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

Data dokonania oceny: ………………… 

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 
na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania 

Mocne strony ucznia 
(predyspozycje, uzdolnienia, 

dobrze opanowane umiejętności) 

Słabe strony ucznia  
(przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, 
trudności w funkcjonowaniu, bariery i 

ograniczenia utrudniające funkcjonowanie 
i uczestnictwo ucznia w życiu szkoły) 

Indywidualne potrzeby  
rozwojowe i edukacyjne 

ucznia 

1. Sprawnośd fizyczna (motoryka duża/mała) 

- … - … -  

2. Zmysły  i integracja sensoryczna (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga)  

- … - … -  

3. Komunikacja (zasób słownictwa, mowa, artykulacja, rodzaj aktywności) 

- … - … -  

4. Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych i treści programowych oraz pamięd, uwaga i myślenie) 

- … - … -  

5. Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) 

- … - … -  

6. Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, zachowania trudne, motywacja do nauki, itp.) 

- … - … -  

7. Samodzielnośd i samoobsługa (nawyki higieniczne, ubieranie się, jedzenie, …) 

- … - … -  

8. Zainteresowania i szczególne uzdolnienia 

- … -  

9. Stan zdrowia (stała opieka specjalistów, przyjmowane leki)  

- … -  

10. Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka 

- … -  



2. OCENA WYNIKÓW NAUCZANIA  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

3. OCENA ZACHOWANIA (ZACHOWANIA TRUDNE) 

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

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

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

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

 

4. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

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

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

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

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

5. WNIOSKI DO PRACY (ZMIANY W IPET) 

1) Dostosowania z zakresu metod i form pracy z uczniem:  

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

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

2) Działania rewalidacyjne: 

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

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

 

  Szczegółowe cele 
rewalidacyjne 

Zintegrowane działania nauczycieli, specjalistów oraz wychowawców 
grup wychowawczych ukierunkowane na realizację celu 

1.   

3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

Forma zajęd  

Zaplanowany tygodniowy wymiar godzin  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w danym roku szkolnym …………… 

II półrocze Prowadzący 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia socjoterapeutyczne   

Zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu 

  

 



6. UWAGI DODATKOWE DO IPET 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

7. ZESPÓŁ DOKONUJĄCY EWALUACJI:  

 Wychowawca klasy: ……………………………………        

 Nauczyciele: 

………………………………………………..                    ………………………………………………. 

………………………………………………..                    ………………………………………………. 

………………………………………………..                    …………………………………………….… 

………………………………………………..                    ………………………………………………. 

………………………………………………..                    ………………………………………………. 

 

 Podpis rodzica:                                                              Podpis dyrektora Ośrodka: 

 

………………………………………………..                   ……………………………………………….. 

 


