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Psychologiczna problemafyka
diagnozy edukacyjnej w odniesieniu
do uczniow ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi (SPE)
1 . Specjalne potrzeby edukacyjne
— poj cie, definicja , cz stosc wyst powania
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Pojgcic specjalnych potrzeb edukacyjnych pojawilo si;
< na przelomie lat 70. i 80. Od Togo ezasu upo wszechnilo sia w swiatowej lileralurze padagogiezncj i psychologicznej jako termin uzywany w publikacjaeh,
aktach prawnyeli oraz nazwadi inslytueji i lowarzystw naukowych. Przvkladem jest dzialajqcu od 1981 roku
Miydzynarodowa Grupa Badawcza — International Study Croii|) on Special Educational Needs. W Polsce
termin ten dopiero w citjgu ostatnich lat zaczqf wchodzic w uzycic, choc nadal nic jest dostatccznic znany.
Problem spccjalnycli potrzeb edukacyjnych, jak i sam termin, zostal wywolany i upowszechnil siy dzi ki
opublikowaniu, w 1978 roku wWielkiej Brytanii, dokiimenlu zwanego Warnock Report, ktory stanowil pod sumowanie prac komisji, pod patronatem baronowej Warnock, a dotyezyl stanu opieki i poziomu edukaeji
dzieci, ktorych rozwoj odbiega od normv. Raport ten zatvtnlowany „
Edukacja nposledzonych dzieci" propo nowal szersze i bardziej clastycznc rozumienie terminu ,.pedagogika spccjalna", najczyscicj zawyzanego do
problcmatvki uposledzenia umyslowego oraz wprowadzil termin ..dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyj nymi“ . \V l«'j szerokiej kategorii mialy siy znalezc wszyslkie dzieci, kldre nit * potrafuj podolac wvmaganiom
programu nauezania, powszeehnie obowiqzujijcego w szkofach i realizowanegoza pomoeij rutynowych melod
nauezania. Dzieci te inajtj powazniejsze trudnosei w uezeniu siy niz wiykszosc rdwiesnikdw, co przeszkadza im
w korzystaniu z powszcclmic dostypnych form edukaeji. Oznacza to, ze uezniowie ci nic micszczq siy w po wszechnic funkcjonujqcym systemic', edukacyjnym : albo w ogdle nie sq objyte nauezaniem — dotvczylo to
dzieci / eiyzkimi zaburzemami rozwojti jak dzieci z aulyzmem i glebokim uposledzeniem umyslowym, albosq
zle, nieurniejytnie edukowane — przykladem mogq bye uezniowie wybitnie zdolni, jak i uezniowie z dvsleksjq
rozwojowq. Dzieci te si\ w stanie czynic zadawalajqcc postypy w nance, leez potrzebujq pomocy pedagogieznej
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formic:

— specjalnego programu nauezania, np. ograniczenia lull poszerzenia materialu nauezania,
— specjalnych melod nauezania dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeii i mozliwosci. np. odwolu jtjcych si ‘do polisensoryeznego uezenia siy, uwzglydniajqcyeh ich ograniczenia w korzystaniu z na rzqdow zmyslu lub/i ruchu.
— wintiy bye uezone przez specjalnic przygotowanych nauczycieli, np. pedagogow specjalnych. na 11ezyeieIi- tenipeutow, simlopedagi)gdw,
— polrzehujq odmiennych mzwirjzan organi/ acyjnych, np. dfuzszego ezasu na jego opanowanie, indv widualnego systemu oceniania, doslosowanego do mozliwosci uezuin.

^

Raport wjirowadza termin „
specjalnc potrzeby edukacyjne" dla okrcslcnia szerokiego zakresu zjawisk
— obejmujqc nim zardwno potrzeby dzieci wybitnie zdolnych, nposledzonych umyslowo, jak i dzieci ze spiv
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eyficznymi trudnosciami w uczcniu sit;. Specjalne potrzcby edukacyjne ujmowanc SJJ zalcm jako szerszezjawi sko potrzcby okrcsowcgo lub stalcgo pozostawania pod specjalistyczru] opicki], uczcnia sig za pomoct] mctod
dostosowanych do ograniczcn i mozliwosci konkrctncgo dziccka, potrzcby zindywidualizowanego programu
nauczania oraz indvwidualncgo podcjscia wychowawczcgo.
Warnock Report sygnalizujc tez znacziii] czgstose wyst powania przvpadkdvv dzicci zc spccjalnymi po trzebami cdukacyjnymi. Podaje, zc w okrcsic swojcj karicry szkolnej jedno dziccko na czworo potrzcbujc dlu gotrwalcj opicki, zas jedno dziccko na piyeioro okresowo wymaga spccjalncj/spccjalistyczncj pomocy. A wiyc
znaezna gmpa dzicci potrzcbujc spccjalistyczucj pomocy w formic wspicrania ich rozwoju, edukaeji i tcrapii.
Wgrupio dzicci zc spccjalnymi potrzebami cdukacyjnymi, occniancj na 16%,a nawet 20% populacji, znajdu jjj sit; dzicci z zaburzeniami rozwoju i zachowania rdznego zakresu i gh;bokosri.

^

2 . Status prawny opieki nad uezniami ze SPE
na swiecie i w Polsce
Stanowisko zaprezentowanc w Warnock Report zostalo polwierdzonc w 1980 roku w Wiclkicj Rrvlanii
dokumcnlcm rzqdowym, a naslypnie znalazlo swdj wyraz w 1981 roku w ustawic szeroko cytowancj i znaucj
na swiecic pod nazwij Eduaction Act . W ustawic tej, podpisancj w Izbic Lorddw Parlamentu Brytyjskiego
przcz ministra Edukaeji i Nauki,znajdujc siy tez stwicrdzcnic dotyczqcc dzicci dyslcktycznych, a wi c dzicci zc
spccyficznymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu. \V swictlc tej rcgulacji lokalnc wfadze oswiatowc powinny
„stworzyc wlasciwc warunki odpowiadajjjcc indywidualnym potrzebom dzicci, bez wzglydu na icb przyczyny,? .
AVsrdd zalcccn odnosnicstworzcnia wlaseiwych warunkow edukaeji dzicci niclypowo rozwijajijcyeh siy
znajdujc siy postulat stalcgo kontrolowania potrzcb dzicci i occniania postypu, jaki dziccko poezynilo w eu]gu
roku szkolncgo. Dalszc postulaty to jak tiajwczcsnicjszc objycic edukaeji] dzicci odbicgajqcych od normy roz wojowcj i dzicci niepelnosprawnych, problcmy udzidania pomocy mlodziezy nicpclnosprawnej przy wclio dzeniu w doroslc zycic, udziaf rodziemv traklowanych jako pierws/.ycli nauezyeidi dzicci nicpclnosprawnvch
we wspomaganiu rozwoju swych dzicci w najwczesniejszym okrcsic ich zycia. Mysk] przewodnii] tycb wszyst kicli stwierdzen jest koniccznosc udziclania jak najwczcsnicj spccjalistyczucj pomocy. Nalezy uwzglydnic ro dzaj pomocy jakicj dziccko potrzcbujc, ok res jej udziclania (pomoc stala i calodobowa, czy tez okresowa
i wybioreza), micjscc edukaeji (pozostawicnic w klasie spccjalncj/spccjalistyczncj czy tez w klasic integracyj nej, gd/.io dzicci dobrze funkcjoniijjjcc wszkolc uezi] sic razem z dziccmi nicpclnosprawnymi. Ink wic;c War nock Report spowodowal uznanic w swictlc prawa potrzcb wczcsncj i wlasciwcj opicki spccjalislyczncj dla
dzicci zarowno z zaburzeniami rozwoju umvslowcgo, jak i sensoryeznego, fizveznego i cmocjonalncgo.
Podobnc akty prawnc pojawily siy w latach 70 - 80. w innycli krajach. Szczcgolnic znany i cytowany
w litcraturzc jest dokument znany jako Public Law 94 - 142, wydnny w Stanach Zjcdnoczonycb AP w 1976
roku, ezyli Education for All I landicnpped Children Ad, byd jcy podsiimownniem dotychczasowych pr/cpisdw
w tej dziedzinie. Na poparcic potrzcby wydania lego dokumentu podano. zc w USA 1.75 miliona dzicci pozoslaje
poza edukaeji, ii 8 milionow dzicci nic otrzymuje potrzcbncj pomocy w zakrcsic edukaeji lub znajdujc siy
w warunkach, ktorc nic odpowiadajq ich potrzebom. Akt PL. 94 - 142 ustalil, zc ..wszystkie dzicci nicpclnospraw nc muszi} otrzymac odpowiedniq dla sicbic, w odpowiednim czasic, hczplatnq, panstwow,] edukaejy i pomoc
stosownj} do ich indywidualnych, nielypowych potrzcb." ( Lcong 1987). Dogrupy tej wtyezono rdwnicz
dzicci zc
". \Vswictlc lego dokumentu dzicciorn
trudnosciami
w
spccyficznymi
uczcniu
siy
nalczy
siy
tym
zindywidualizo ^
wany program nauczania (individualized education program, ezyli ILP) . Program ten adresowany jest do kon krctncgo dziccka, i i nic gmpy dzicci i formulowany jest na okres roku szkolncgo. Jest on rcalizowany clastycznic
i sluzy jako narzydzic pomocy dziccku, zapcwniajfg: mu wlasciwc warunki uczcnia si9.
Xblizone w tresci akty prawnc ustanowiono w Australii ( 1976), Kanadzic (1970). kiemjjje w nidi mva g9 adminislracji szkolnej na koniccznosc spccjalistyczucj pomocy nic lylko wobcc dzicci z ciyzkimi zaburzeniami rozwoju psychiczncgo i fizyczncgo, ale rdwnicz dzicciorn z wybidrczymi zaburzeniami emocjonalnymi
i spccyficznymi trudnosciami w uczcniu siy. Warto przy tej okazji powicdzicc, ze w porownaniu z Polskt],
w innycli krajach dzicci ze spccjalnymi potrzebami cdukacyjnymi znajdujc'] w szkolc znacznic wi;
< kszc zrozu -
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mienie i opareie, s* j lepiej prawnic ehronione. Dzieje sic; tak nic tylko w bogatyeh krajaeh Furopy Xaehodniej,
ale i u naszych najblizszyeh stjsiadow. W clawnej Czechoslowacji pierwszc klasy terapeutyezne dla dzied clys lektycznych powstaly w 1962 roku i funkcjonujq wc wszystkieh miastach duzych i malyeb, w liezcbnosei
odpowiadajqeej potrzebom dancgo srodowiska. Wswietlc zarzqdzeh ministcrialnyeb, wydanyeh w Republice
Czcskiej po 1989 roku, kazda opinia poradni pedagogiczno - psychologicznyeh jest podstawq do uzyskania
przez szkoly dodalkowydi lunduszow na wyposazenie, inaterialy i dodalkowq ponioe terapeutyezrup Nauezy dele — terapeuci wehodzjj tez z zajyeiarni korekcyjnymi na teren przedszkoli. Opinio wydawane przez porad nic traktowanc sq z oak] powagq. Zezwalajq one na jakosciowq occn £ prac piscninych, wvstawianq takzc na
swiadeetwach dzieei ze stwicrdzonfj dysloksjqrozwojowq. Umozliwiajq opracowanie indywidualnego progra MHI nauezania dzieeka dyslcktycznego. a w uzasadnionyeh przypadkach nic klasyfikowanie go
z zajye W- k, Icclmicznyeb, inuzycznydi ezy plastycznych. Stanowiq podstaw do zwolnienia z pisemnego cgza mimi wstypnego do szkol podstawowych (na rzecz egzaininu ustnego), ehronkj podezas egzaniinu dojrzalosei.
Podobny system wsparcia istnieje np. w krajaeh skandynawskicb. gdzic uezeh ze spccyficznymi trudno seiami w ezytaniu moze korzystae z instrukeji nagranej na tasme; magnetofonowjj podezas rozwkjzywania
zarlan egzaminaeyjnyeh takzc / przedmiolow seislyeh. Jogo pracc pisemne oeenia nauczyeiel — specjalista.
Uczen z orzeezoiuj dysorlografiij mu prawn wykonywac wszystkie pisemne pracc w ezasie o 30% dluzszym niz
pozostale dzieei. Dzieeko powoli i brzydko piszijee (dysgrafia) korzysta z koniputcra podezas pisania w doniti
i w szkole, wpinajqe praee pisemne do skoroszytow. Tc szczegolowc przepisy, ehroniqcc dzieei ze speejalnvmi
potrzebami edukaeyjnymi. sq \v pehii uzasadnione w swiotlo senteneji zawartycb \v Deklaracji Praw Dzieeka.
Zgromadzenio Ogolnc Narodow Zjcdnoczonyeh w dniu 20.11.1959 roku oglosilo Deklaraeje Praw Dzieeka,
w ktorej slwierdza sic;, ze Judzkose powinna dae dzieeku to, eo mu najlepszego *’ (UNICKF 1977, s. 2).
Realizaeja tego generalnego zalozenia opiera siy na przestrzeganiu szeregu zasad, ktore opisujq szezegolowe
zakresy praw dzieeka i tak : Zasada Y: ,,Dzieeko uposlcdzone pod wzglqdcm ( izyeznym, umyslowym lub
spoleeznym nalezy edukowae, wychowywae i otaezae szezcgolnq opiekq, z uwzglc;dnicniem jogo stanu zdro wia i warnnkow zyeiowyeli (UNICEF 1977, s. 2) .
Zasada VIII: ,,Dzieeko powinno mice pierwszcnstwo do ochrony i pomoey " (IJNICFF 1977, s. 3).
Dokumonly UNESCO zawierajq mwniez sformnlowania dotyezqee dzieei o nictypowym ro/ woju, majqoe
trudnosei w uezeniu sic;: ..Nabywanie umicjytnosei ezytania i pisania to jedno z fundamentalnycli praw ezlo wieka, dlatego analfabetyzm niusi zostae na swieeie zlikwidowany. Prawa takie majq tez dzieei ze spccjalnyrni
potrzebami edukaeyjnymi '.
Na ziemiaeh polskieh opieka dydaktyezna i wyehowawcza nad dzieemi nicpelnosprawnymi rozwijala
sic; od XIX wicku. Nic Inly niq jednak objyle dzieei ze spccyficznymi zaburzeniami uezenia sic;, pomimo iz
pierwszc publikaeje na ten temat pojawily sic; w lataeli 30., gdy jeszeze okreslano je mianem ,.legastenii".
Jeden z pierwszyeli dokumentdw, ktory dostrzegal problemv tyeb dzieei i przyznawal im prawa do uezenia sic;
zgodnic z ieh speejalnymi potrzebami edukaeyjnymi, to Zarzqdzcnic Ministra Oswiaty i Wyehowania z dnia
30.V. 1975 roku wsprawio kwalifikowania dzieei z odebyleniami i zaburzeniami rozwojowymi do odpowied nieb form kszlaleenia spcejalnego lub pomoey korekeyjno - wyrdwnawczej. Xarzqdzenie lo okieslalo role; po radni funkcjonujqcych w systemie oswiaty (dawniej: poradnie wyebowawezo - zawodowe, obecnie poradnie
psyebologiezno -pedagogiezne) oraz sluzby zdrowia (poradnie zdrowia psyehieznego). \V zakresie ieb obo wiqzkow znajdowala si9 dzialalnosc diagnostyezna i okrcslanic form pomoey. Zarzqdzenie to mowilo o po wszc'ebnosei bezplatnej pomoey speejalistyeznej w zakresie diagnozy i terapii oraz jej dost ;
< pnosci, poniewaz
kazda szkola, przedszkolc ' i placowka opicikunczo - wycliowawcza znajdujc sic; w rejonie okresloncij poradni
zardwno resort 11 oswiaty jak i sluzby zdrowia . Poradnie koneentrowaly si glownie na diagnozowaniu i or /.eez nietwie, w niektoryeb tylko prowadzono takie formy pomoey, jak terapia pedagogiezna dzieei dyslektyeznyeh.
Wswietlc zarzqdzenia MI5N z 1975 roku opinic poradni mialy moe prawnq, czyli musialy bye respektowane
z wladze powiatowc i rodzieow. Na ieh tnoey kierowano dzieei uposlcdzone umyslowo i z defektami
prz <‘
sensoryeznymi i lizyeznymi do szkol speejalnveh. IJezniowie slarszyeh klas / brakami wopanowaniu materia lu, zazwyezaj wynikajjjeym / zaniedbania dydaktyeznego i srodowiskowego, byli kierowani na zajyeia do
zespoldw wyrownawezyeb . Natomiast dzieei ze specyfieznymi trudnoseiami w ezytaniu i pisaniu z Idas l - lll
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podcjmowaly zajycia w zespolach korekeyjno - kompensacyjnyeh, ukierunkowane na eliminowanie dyshar monii rozwojowycli, waninkiijqcych icli trudnosci w nance. Kfektem zaraglzenia stale siy organizowanie
w szkolach zajgc w obydwu typach zespolow, jak i gabinctow tcrapii pedagogieznej. W tym okresie nicmal
w kazdoj szkole funkcjonowal zespol korckcyjno - komponsacyjny, ezysto w oparciu o dobr/.e wyposazony gabinet
( ) ' oraz dzicci starszo — powyzej
tcrapii pedagogieznej. Natomiast dzicci mlodsze — w przcdszkolu i w klasie „
klasy III. nie mialy zagwarantowaiiych form pomocy w zwiijzku z icli speeyfieznymi trudnosciami w nance.
Zatwierdzony w 1985 roku statut szkoly podstawowej potwierdzal funkejonowanie zespolow wyrow nawezyeh i korckcyjno - kompcnsacyjnych (§ 18) oraz gabinctow tcrapii pedagogieznej. Ponadto pozwalal na
organizowanie eksperymcntalnych klas dla uezniow z dcficytami rozwojowymi (§ 17) i zatrudnianie nauezy cieli tcrapii pedagogieznej na etacie szkoly podstawowej (§ 37) . \\ kraju funkejonowalo wowczas zaledwie
kilkanaseie eksperymenlalnych klas lerapeulycznyeh (Krakow, Toruri, Warszawa, Lodz) . Przelom lal 80. - 90.
naznaezony byl kryzysern finansowym i wskutek tego nastqpila likwidaeja wielu dzialajijcycli zespolow ko rckcyjno - konipcnsacyjnych oraz gabinctow tcrapii pedagogieznej. Poziom opicki nad dziccmi zc specyliczny mi trudnosciami w czytaniu i pisaniu znaeznie si9 pogorszyl.
Dalsze akf y prawnc, dotyczqce dzicci ze speeyfieznymi trudnosciami w uezeniu si 9. pojawilv sit;
w lalacli 1993 -1994. W pomwnaniu z poprzednimi zjednej strony slworzyly leps/e warunki dla nanki i tcrapii
w szkole, a takze zwrocilv nwagy na potrzeby objyeia opiekij dzicci w przedszkolach. Z drngiej zas strony,
pozwalaly na calkowiuj dowolnosc nauczycicla w korzystaniu z opinii wydawanych przez poradnie, nie zabez pieczajqc praw dziecka ze speejalnymi potrzebami edukacyjnynii. Zarzqdzenie Nr 15 Ministra Kdukacji Narodowej w sprawie zasad ndzielania uezniom pomocy psvcliologiczncj i pedagogieznej (Dz.lJ.Nr 6, poz. 19)
z 25 tnaja 1993 roku umozliwia objyeic kompleksowij opiekij psychologicziuj i pedagogicziuj dzicci z niepo wodzeniaini w uezeniu si9 we wszystkich rodzajach placowek, takicli jak szkoly, przedszkola, placowki opic kunczo - wychowawczc i resocjalizacyjne. Poinoc nia dotyezye nie tylko wyrownywania brakow w stosunku do
programu nauezania. Przewiduje sit; tez pomoc w zakresie wsponiagania rozwoju psyehieznego i efcktywnosei
uezenia si’9 przez korygowanic odchylcri od normy w rozwoju psychoruchowym, eliminowanie przyezyn
i przejawdw zaburzen, w tym zaburzen zachowania. Nowym clcmcntem jest to, ze pomoc mozc bye udziclona
nawol 11a wniosek samego ueznia, jak i jego rodzictlw oraz obejmujo ona dzieci w wieku pr/edszkolnym.
W przedszkolaeh przewitluje sit;organizowanie zajt;c korekcyjno - kompensaeyjnych, logopetlyeznycli i innveli
form pomocy terapeutyeznej. Zarziglzenie potwierdza mozliwosc organiztjwania klas terapeutyeznyeb. w ktd rych realizuje sit; obowiqzujqcy program, leez w warunkach malej grupy uezniow (10- 15 osob) i w sposob
zapewniajfjcy indywidualizaejy nauezania, stak} i dlugotrwakj pomoc speejalistycziicg dziyki udzialowi 11a uczyciela — terapeuly o speejalislyeznym przygotowaniu. Wodniosicniu do zespolow korckcyjnn- knmpcn.su eyjnyeh i zajyc logopetlyeznycli zezwala sit; na praet; w inalyeh grupacli (2 -5 dzicci). Islnicje tez mozliwosc
przyznania tlzieeku z trudnosciami w uezeniu si9 prawa tit ) bezplatnyeli zajyc indywidualnvcb, finansowa nych z budzetu szkolnietwa. Dzicci z zaburzeniami zachowania mogq bye objyte socjotcrapuj w swictlicaeh
terapeutyeznyeb, organizowanych w szkole. Szkola rnoze zatrudnie nie tylko podagoga, alt' i psycbologa szkol nego, ct ) zwiyksza mozliwosc wczesnej i trafnej diagnozy, a takze zakres pomocy psyeliologicznt'j. Pomimo
tych korzystnyeh perspeklyw system pomocy akceptowany przez ministerstwo w rzeczywislosci bartlzo slabo
funkcjonuje, up. niewiele jest zespolow korekeyjno - kompensacyjnyeh dla uezniow klas l - lll, klasy terapeu tyeznc nalczq do rzadkosei. Nie nie mowi sit; o pomocy uezniom starszym, powyzej III klasy, ze speeyfieznymi
trudnosciami w czytaniu i pisaniu, a takze uezniom z inteligt'iiejtj nizszi\ niz przeeiytna. NVprawdzic okreslono
tzw. bazt; ( aogramowjp It ' t z zakres materialu i jt *j wymagan pr / t 'kraeza mozliwosci tlzit'ei z tzw. inleligeiujjj
nizszij niz przeeietna, ktore uczyszezajt } tlo szkdl masowych. Nauczyeiele sami przyznaji|. zt' ..ambitnie realizu j« j program w swojej klasie, pod presjtj t)eeny wynikdw nauezania i nie wiedz «p co w praktvee oznaeza sfor mulowanic w opiniacli psyehologicznych, zalccajfjcc ..indywidualizowanie wymagan i ocen uezniow.
Rozporzijdzenie MKN z dnia 19.04. 1999 (Dz. lJst. Nr 41 paragraf 6) w sprawie zasad occniania, klasy fikowania i prtmiowania uezniow w szkolach publicznyeh, zawieialo nowe sformiilowania umo/.liw iajijee wiyksze
zindywidualizowanie wymagan i zobowiqzywiito tlo tego nauczycicla ( § 6: .Nauczyciel jest zobowujzany, na
podstawie opinii poradni psycholt )giczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistvcznej, obnizyc wvmagania cdukacyjne '). Srodt ) wiska dzialajqce na rzeez uezniow z dysleksjij rozwojowq, przede wszystkim Polskie
*
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Ibwarzystwo Dysleksji, od dawnu dopominalo siy o formalnc zaliczenie tycli dzieci do grupy uczniow ze SPE,
jak rownicz o prawa do zindywidualizowania wobcc nidi wyrnagan. Nic chodzilo tu o ..obnizcnic wymagan”
— jak to sforninfowano w wyzcj cytowanyni rozporzqdzcniu, Iccz o ,.dostosowanic wyrnagan do niozliwosci
dziocka’’, a wiyc w niektorych zakrcsach o ich obnizcnic, w innycli o ich podnicsicnic. Tak obccnic wyglqda
syluacja opieki nad dzicckiem zc spccyficznymi trudnosciami w nance czylania i pisania z punklu widzcnia
przepismv ohowiqzujqeyeli w osw'iacie. Warlo dodae, zeomawiane pmblcmy spccyficznycli tmdnosci w ueze nin siy dotyczq ok. 15% populacji uczniow.
Wswictlc tcj prczcntacji znacznic Icpicj przcdstawia si$ opicka nad dziccmi z uposledzeniem umyslo wym, ktoiych jest od 2% do 3% populacji. Zalcznic od stopnia zaburzenia objgtc sq one opiekq specjalistycznycb placowck. podobnie jak dzieci z wadami zmysldw i liszkodzonym narzqdem rucliu. Obecnie w zwiqzku
z ideq intcgrucji wlqczanc sq one takze w system szkol masowycli. Aktein norrnatywnyni, ktoiv regulujc
sprawy ksztalccnia i wychowania w systemic intcgracvjnym jest Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 o systemic
oswiaty (Dz.U. z dn. 25 pazdziernika 1991 r., Nr 95 poz. 425) oraz przepisy wykonawcze do tcj ustawy.
Wrozdziale 3. ustawy: ^Zarzqdzanicszkolanii i placowkami publicznymi , znajdujcsig art. 22; pkt. 2. ppkt. 9
dotyczqcy zasady organizowania opieki nad uezniami niepelnosprawnymi oraz ich ksztalccnia w ogolnodo st pnycb i inlegracyjnych szkolacb i placowkacb oraz organizaeji ksztalccnia specjalncgo.
^ \\ najgorszej sytuacji znajdujq si dzieci o obnizonej sprawnosci intelcktualnej ( z intcligencjq nizszq niz
przeciytna), stanowiq one ok . 14% populacji. Nie sq one objgtc wlasciwq pomocq ani skutccznic ebronione
prawnie. Wzasadzie nie nia dla nicli miejsca w szkole: szkola specjalna jest dla nich „
za latwa * , szkola ,.nor rnalna" jest dla nidi za trudna i fnistnijqca, narazaje na stale i ci zkie urazv psycliiczne.
-

'1

^

'

^

3 . Diagnoza edukacyjna uczniow ze SPE w swietle
najnowszych regulacji administracyjnych
Ustawa o systemic oswiaty MEN z dnia 7 wrzesnia 1991 r. w art .l posiada zapis, ktory mowi, iz system
oswiatv zapewnia:
— realizaejy prawa kazdego obywatcla Kzeczvpospolitej Polskiej do ksztalccnia siy oraz jirawa dzieci
do wychowania i opieki odpowiednieb do wicku i osiqgni tego rozwoju,
— dostosowanie organizaeji, tresci i metod nauezania do niozliwosci psychofizycznych uczniow, a tak ze niozliwosci korzystania z opieki psychologiczncj i speejalnych form praev dydaktycznej,
— mozliwosc pobicrania nauki we wszystkicb tvpacli szkol przez dzieci i mlodziez nicpelnosprawnq
zgodnie z indywidualnymi pFcdyspozycjami, potrzebami rozwojowymi i edukacyjnyini.

^

Zapis ten nie tvlko wskazuje na prawa do edukaeji uczniow o „
nictypowym rozwoju , ale rownicz
zapewnia o doslosowaniu systemu cdukacyjncgo do potrzeb tycli uczniow. Jest to zgodne z konccpcjq nowoczesncgo spoleczcnslwa, w ktdrym wszystkim obywatclom zapewnia si * wysokq jakosc edukaeji, rozumianq
^ jisychofizycznych. \V przypadku
jako mozliwosc ksztalccnia siy w sposob dostosowany tlo ich niozliwosci
"
uczniow o ..nietypowym rozwoju system edukaeji winicn uwzglydniac ich spccjalnc potrzeby edukacyjnc, na
kazdym poziomie ksztalccnia w ciqgu calego okresu zycia.
Wsrorl uczniow o SPE, niektdrzy np. dzieci i mlodziez z uposledzeniem umyslowym i wadami narz.q ddw zmyslu. powinni bye objyci ksztalceniem specjalnym. Kszlalcenie spccjalnc rozurnianc lu jest jako zorga nizowany proces, dostosowany do potrzeb wychowanka i ueznia niepelnosprawnego, dla ktorego — ze wzglqdu
na zaburzenia lull dysfunkcje w roznych sfcrach rozwoju (motoiyce, zmyslach, intclekcie, psvchicc), w sposob
istotny zaburzajqce jego funkejonowanie psycliiczne, lizyezne, spoleczne oraz niozliwosci uezenia siy — ko nieezne jest specjalistyczne oddzialywanie dydaktyczne, wychowaweze i rewalidacyjne, iikierunkowane na
jego wszechstronny rozwoj (/aleccnia..., 2000).
Inni uezniowie ze SPE, np. dzieci ze spccyficznymi zaburzeniami w uezeniu siy, mogq realizowac po wszcchny program nauezania, jednak z wlqczeniem metod tcrapii jicdagogicznej i dostosowaniem wyrnagan
do ich niozliwosci uezenia siy.
1
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UczniowiezeSPlL podlegajq w'ewnqtrzszkolnemu systemowi oceniania, jak mwniez obow'iqzkowi udzialu
w systemic oceniania zewmqtrzszkoInego. Jest to zapisane w rozporzqdzeniu Ministra Kdukaeji Naiodowej
z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania klasyfikowania i promowania uezniow ... (I)z . U. nr 14, § 1
p. 1, 3, § 25, p. 3), mowiqcym o powszcchnym i obowiqzkow’ym charaktcrze sprawdzianu w szkole podstawo wej i egzaminu gimnazjalnego, przeprowadzanego lakze w szkolach specjalnych ( z wykjezeniem szkdl speejal nycli dla dzieci i mlodziezy z uposledzeniem umyslowym w slopniu umiarkowanym, znacznvm i glybokim) .

.

.

7

Aby uinozliwic dzieciom z niepelnosprawnosciami sprawdzenie swojej wiedzy i umiejytnosci, niezb dne bvlo
^
,
okreslcnic programu wymagan, wamnkow i form przeprowadzania cgzaminow zewngtrznych (sprawdzianu
egzaminu gimnazjalnego i matmy). W tym celu Centralna Komisja Kgzaminacyjna w Warszawic powolala
zespdl ds. uezniow ze SPI5 pod kiemwnictwem prof, dr hab. Jadwigi Kuczynskiej - Kwapisz. Xespol zoslal
podzielony na cztcry podzcspolv :
1. Podzespdl ds. uezniow niewidomveh i slabo widzqcycli,
2. Podzespdl ds. uezniow zw adq sluchu: nieslyszqcych (gtuchych) i nicdoslyszqcych,
3. Podzespdl ds. uezniow z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim i mdzgowym porazeniem
7

4.

( eym,
dzieei;
Podzespdl ds. uezniow ze spoeyfieznymi trudnosciami w uezeniu siy.

I'Jeklem praey lego zespolu slalo sic opracowanie pi . ,,/ alccenia do konstmnwaniu arkuszv egzamina -

eyjnyeh, przeprowadzania sprawdzianu i egzamindw dla uezniow' o specjalnych potrzebaeli edukaeyjnycli .
( Waiszaw'a 2000). Mialv one zapewnic rowny start dzieciom ze SPK podezas omaw ianyeb egzamindw. Zale ecnia staly siy podstawq do opublikowania aneksow do informatordw omawiajqcych wymagania do spraw dzianu po szkole podstawrnvej i egzaminu gimnazjalnego.
*

7

7

4 . Symptomatologia SPE i ich uwzgl dnienie
w procesie diagnozy edukacyjnej na przyktadzie
uezniow ze specyficznymi trudnosciami
w czytaniu i pisaniu

^

Pojf'cie ,,specyfiezne trudnosei w uezeniu jest to wyzsza kategoria wr pordwnaniu z szerokim zakresem
znaezeniowym, jaki posiada lerinin ,.specjalne polrzeby edukaeyjnr ". Stosowana jest wr doniesieniu do przy padkdw trudnosei w uezeniu siy. klore niesq uwamnkowane obnizeniem sprawnosci inlelektualnej, zaniedba niem srodow'iskowym i dydaktyeznym, braku motywacji do nauki, a takzc nie wynikajq z wad zmysfdw,
uszkodzenia narzqddw ruchu, ezy tez ze schorzcn neurologieznyeb.
Dzieci ze speeyfieznymi trudnosciami w uezeniu si;
< stanowiq w iye jednq z grup dzieci ze speejalnymi
polrzebami edukaeyjnymi. Joszoze w'ezsze pod wzgl dcm zakresu jest poj cie „
specyfieznych trudnosei
w' czytaniu i pisaniu ", ktdre oznaeza wvbidrcze — specyfiezne trudnosei w uezeniu sii; komunikowania za
pomocq mowy pisanej. Specyfiezne trudnosei w uezeniu siy ezytania i pisania (stosuje siy tez termin ,,dvsleksja
rozwojow'a”) ujmowane sq jako syndrom zaburzen w opanow'aniu ezytania (dyslcksja), poprawncj pisowni
(dysortografia) i wlaseiwego poziomu grafieznego pisma (dysgrafia) . Defmicja opublikowana przez Interna tional Dyslexia Association jest naslypujqcq: ,,Dyslcksja jest jednym z wiolu rdznyeb mdzajow trudnosei
w' uezeniu si(‘
. Jest specyfieznym zaburzeniem mvarunkowanym konstylucjonalnie. Cliaraktei yzuje si;
< ( rud noseiami w dekodowaniu pojedynezyeb slow , eo najczysciej odzwiereiedla niewystarczajqce zdolnosei prze twarzania fonologiezncgo. Trudnosei wr dckodow'aniu pojedynezyeb slow sq zazwyezaj nicw'spdlmierne do
wieku zyeia oraz innych zdolnosei poznawezyeli i umicjgtnosei szkolnyeb; trudnosei te nie sq wynikiein ogdl nego zaburzenia mzwoju ani zaburzen sensoryeznyeh. Dvsleksja manifestuje siy rdznorodnymi Irudnoseiami
w' odniesieniu do rdznych form komunikaeji jyzykow'ej, ezysto oprbez trudnosei w czytaniu (reading pro blems), dodatkowo pojawiajq siy pow’azne trudnosei w opanow'aniu ezynnosei pisania ( writing) i poprawnej
pisowaii (spelling) ” (than wlasne-M13)(Perspectives, 1994). Na zaburzenia pierwotne, w'skazane w definieji,
nawarstwiajq si9 zaburzenia w'torne — emoejonalne i motywaeyjne.
7

^

^
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Wiedza o symplomaeh pierwotnych i wtornych dyslcksji rozwojowcj zostala uwzglydniona podezas
opraeowywania, w Okrygowej Komisji Ugzaminacyjnej w Gdarisku, aneksow dla uczniow ze specyficznvmi
tmdnosciami w uczeniu siy. Oto fragment ancksu do informatora o egzaminie gimnazjalnym. Na jego przy kladzie zostanie ukazany sposob organizowania warunkow sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, ktory
zapewnia dzicciom ze specyficznymi Imdnosciami w ezytaniu i pisaniu rowne szanse w stosunku do innych
dzieei, bez tyeh zaburzen.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
1. Uwarunkowaiiia prawne
Ugzamin dla uczniow koriezqcych gimnazjum w 2002 roku mn charakter powszcchny i obowiqzkowy.
Zatem wszyscy uezniowie klas trzeeieb gimnazjum na mney uslawy o systemic oswiaty z 25 Iipen 1998 r.
( I)z. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 126) muszq przystqpie do egzaminu gimnazjalnego. Dotyczy
to takze uczniow ze specyficznymi tmdnosciami w uczeniu siy.
Zasady przeprowadzania egzaminu w publicznych gimnazjach rcgulujq rozporzqdzenia Ministra lidukaeji Narodowej:
— z 19 kwietnia 1999 r. wsprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniow i sluebaezy
oraz przeprowadzania sprawdzianow i egzarninow w szkolach publicznych ( Dz . U . z 1999 r. Nr 41,
poz. 413 ),
— z 18 lutego 1999 r. w sprawic utworzenia okrygowych komisji cgzaminacyjnych i icb zasiygu teryto rialnego (Dz. U. z 1999 r. Nr 14, poz. 134).

Zakres umiejytiiosci badanych na egzaminiegimnazjalnym okreslonodla wszystkicb uczniow wzalqczni ku nr 2 do rozporztglzenia Ministra l dukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2000 r. wsprawie sttmdardow wyma gan bydqcych podstawq przeprowadzania sprawdzianow i egzarninow ( Dz U. z 2000 r. Nr 17, poz. 215).
Przepisy dotyczqce zasad organizaeji pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla mlodziczy ze spec) IIcz nymi tmdnosciami w uczeniu siy, oprdez przytoczonej na wstypie uslawy i rozporzqdzen. mozna znalr/c w:
— zar/ijdzeniu Nr 15 Ministra lulukacji Narodowej z 25 rnaja 1993 r. w sprawic zasad udziclania
uezniom pomocy psychologicznej i pedagogieznej ( Dz. U. MI N Nr 6, poz. 19),
— rozporzqdzcniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawic organizaeji
i zasad dzialania publicznych poradni psychologiczno -pedagogicznycb oraz innych publicznych po radni specjalislycznych (Dz. U. Nr 67, poz. 322).
— rozpor/ qdzeniu Ministra Kdukncji Narodowej zdnia 15 lutego 1999 r. wsprawie ramowych planow
nauezania w szkolach publicznych ( Dz. LJ. Nr 14, poz . 128 i Nr 4l, poz. 415),
— rozporzqdzeniu Ministra l dukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawic ramowego statutu
publieznej szesciolctniej szkoly podstawowcj i publicznego gimnazjum (Dz. IJ. Nr 14, poz. 131 ).

^

7

^

^

2. Dostosownnie warunkow organizacyjnych do mozliwosci uczniow zc spccylicznymi (rud nosciami w uczeniu siy
Uezniowie ze spccylicznymi tmdnosciami w uczeniu siy (z dyslcksjq rozwojowq) w sytuacji stresu egzaminacyjnego reagujq wzmozonym napiyciem cmocjonalnym, zaburzeniami uwagi, pamiyci i spostrzegania,
kraczajq limity czasowe ze wzglydu na Irudnosci w ezytaniu i zhyt wolne tempo pisania. Uezniowie ci
| rz ‘
majq takze problemy z pisaniem. Pismo icb hywa male czytelne i zawiera wide blyddw, w tyrn ortograficz nycli i interpunkcyjnycb.
Zgodnie z przytoczonymi wyzej rozporzqdzcniami Ministra lulukacji Narodowej uezniowie ze specyficznvmi tmdnosciami w uczeniu siy ( z dvsleksjq rozwojowq) przystypujjj do egzaminu w klasie ti zeci<'j gim nazjum w tym samym terminie, co pozoslali uezniowie. Nie zmienia siy rdwnicz zakres umiejytnosci bada uycli na egzaminie gimiiazjalnvm . Zostal on okreslony dla wszystkicb uczniow w standardach wymagan
bydqcych podstawq przeprowadzania egzaniinu. Wykaz standarddw bydqcych podstawq przeprowadzania
)

(

*
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cgzamiuu gimnazjalnego z omowiciiiem zawarlycli w nidi wyrnagan, slanowi jedcn z rozdzialow informalora
o egzaininie gimnazjalnym w 2002 roku.
Uezniowie z dysleksjq rozwojowq b dq rozwiqzywac tc same zadania, co ich kolczanki i kolcdzy bez
dysfunkeji. Jednak podezas egzaminu mogq skorzystac z dostosowanych specjalnie dla nidi rozwiqzah orga nizacyjnvdi i ledinieznydi. Celem ws / yslkieli tycli dzialan jest wymwnanie szans podezas cgzaminow ze wn trznych.
Oto przedstawienie trudnosei, na jakie napotykajq uezniowie z dysleksjq i sposdb dostosowania warun kow egzaminacyjnycb:

^

^

Problemy zczytaniem i rozumieniem
czvtanego lekstu, problemy emocjonalne
i trudnosei / koncentracjq uwagi.

Mozliwo.se pisania egzaminu gimnazjalnego w oddzielnej snli. w ktdrej ezlonek
zespolu eg/aminaeyjnego na poczqlku jeden raz glosno orlezyta instrukrje.
lekst wstepnv oraz tresc zadan. a uezniowie hedij mogli rdwnoczesnie sledzie
wzrokiem teksl zapisany warkuszu.

Wolne tempo czytania i pisania.

Wydluzenie ezasn pisania egzaminu o 50% (e/ as przeznaezony na jednorazowe
glosne odezytanie na poczqtku egzaminu instrukcji, tekstu wslypiK'go
oraz pok'een nie l>cdzio wliezanv do czastt rozwiqzania zadan).

Niski pozioin grafiezny pisnia.

Mozliwosc pisania samodzielnie formulowanyeh odpowiedzi do zadan drukowanymi literami, co zwieks/.a czytc‘lnosc pisma.

Problem) z koncenlracjq uwagi
i spostrzeganiem, guhienie szezegdldw.

Mozliwosc pracy z arkuszem pisanym hezs/tMyfow q ( •zcif iik j 14 pkt .

m zasad ortografii.
Prohlemv ze stosowaui<‘
iiUerpimkeji. z mvzglydnianiem slruktury
roznych form wypowiedzi, z praw idlowo sciq graficziiij zapisu ohliczeri i z zachowa niem orientaeji przestrzennej.

Mozliwosc specjalnego kodowania karty odpowiedzi, aby zadania. w ktdrycli
uezen samodzielnie fornuiluje wypoxvieflzi, moglv bye sprnwdzmie za pomoe j
kryleridw dostosowanych do dysfunkcji uezniow.

Prohlemv z koneentraejq uwagi
i orient aejq przestrzemii| oraz zabur/enia
percepcji wzrokowej.

Mozliwosc znznaczania przez tieznidw odpowiedzi do zadan zamkniytyeli
bezposrednio na arkus/aeli; po zakonezeniu egzaminu czlonkow ie komisji
egzaminacyjnej przeniosfj na karty odpowiedzi odpowiednie zaznac /enia uezniow
(dotyezy tylko glybokiej dysleksji).

)

{

.

Uezniowie z glybokq dysleksjq bydq mogli dodatkowo korzystac z magnetofonow - odtwarzaezy ze slu chawkami, co pozwoli ini na widokmtnc odsfuchiwanio poleceii i indywidualizaeje tempa pracy. Niczbfdnym
sprzylem h$dq dvsponowae okregowe komisje egzaminacyjne. Po zgloszeniu listy tieznidw dyslnktyeznycln
ktoryin przysfugujq dodalkowe uprawnienia, okr \*gowe komisje egzaminacyjne pr/ckazq szkole odpowiedniq
liezby magnetofonow. Dyrekcja szkoly b dzie iniala mozliwosc zaplanowania ewiczen w korzystanin ze sprzy tu na dingo przed terminem egzaminu. Ze wszystkidi proponowanych udogodnicii tcchnicznydi i organiza eyjnycb mogq skorzystac tylko uezniowie posiadajqcy opinio pnblieznyeli poradni psycliologiezno - pedago gieznyeb lull poradni speejalislyeznyeh resortu oswiaty. Opinio powinny zawierac slwierdzenie wystepowariia
speeyfieznyeb trudnosei w ezytaniu i pisaniu oraz okreslae stopieii i zakres zaburzen. I lonorowane bydq wy Iqcznie opinio wydane przez odpowiednie poradnie po ukonezeniu przez danego ueznia (przystypujqcego do
egzaminu gininazjalncgo) szkoly podstawowcj, ale nic pozniej niz na rok przed egzaminem. Ze wzglqdu na
konieeznose zapownienia odpowiednieli warunkow ogzaminaeyjnyeh wszystkim uezniom z dysleksjq rozwo jowq, flyrekcje szkdl powinny przeslae do wlasoiwydi okr gowyeh komisji egzaminaeyjnyeb listy tieznidw
dyslektyeznyeli oraz potwierdzone przez siebie kopie indywidualnyeh opinii stwierdzajqcycb wysiypowanie
specyficznycli trudnosei w uezeniu si do konea roku szkolnego poprzedzajqccgo egzamin gimnazjalny. Przy padki glfbokiego stopnia zaburzen nalezy wyraznie zaznaezyc w opinii. Lezcii z dysleksjq oraz jego rodziee
lub prawni opiekunowio powinni sami zdecydowac, ezy zeclicq skorzystae z proponowanyeb udogodnieri,
a decyzje w formic pisemnej przekazae dyrt'keji szkoly, do kldrej uezyszeza uezoii, do konea roku szkolnego
|loprzedzajqeego egzami11.

^

^

^
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OCENIANIE ZGODNE Z KRYTERIAMI
Uczniowic zc sprcyfirznymi tmdnosciami w uczcniu siy powinni spclniac okrcslonc w standardach,
jednolite dla wszyslkich uczniow wymagania. Dlatego podczas egzaminu gimnazjalnego otrzyinajij arkus/ e
o takicj samej tresci, jak uczniowic bcz spccjalnych potrzeb cdukacyjnych. W rozwitjzaniacli zadan, ktorc
wymagajq samodziclncgo formulowania odpowicdzi, uczniowic zc spccyficznyini tmdnosciami w uczcniu siy
mogq stosowac ..pisnio drukowanc . zwi kszajqce czytclnosc zapisu. Poziom czytelnosci prac nic bedzie pod ^ slaraii, ahv icli teksty Inly mozliwe do odczytania. Samodziel legac oernie, jcdnak aulorzy powinni dolozyr
nic fonnulowane odpowicdzi uczniow bydi] sprawdzane przcz cgzaminalomw wpisanych do cwidcncji Ccn tralncj Koinisji Ugzaminacyjnej. Zc wzglydu na powtarzajtjcc siy tmdnosci wtcchnice pisania zmodyfikowano
ogolnc krvtcria occniania tak, aby ani nic dawac prefcrcncji uczniom zc spccyficznyini tmdnosciami w uczc niu siy, ani icli nic krzywdzic. Uwzgkjdniono przcdc wszystkini problcmy z:
— uwzgl dnicnicm struktury mznych form wypowicdzi,
— stosowanicm zasad ortografii i inlcrpunkcji,
— prawidlowoscuj graficzncj postaci ohliezeii,
— pcrcepcjq wzrokowq.
— oricntacjq przcstrzcnnq.
"

^

Opracowanc krytcria, dostosowanc do mozliwosci uczniow zc spccyficznyini tmdnosciami w uczcniu
siy, bydij stosowanc zamicnnic z kiytcriami ogolnymi wykjcznie w odnicsicniu do uczniow posiadajtjcych
opinic publicznych poradni psychologiczno - pcdagogicznych i spccjalistycznych poradni rcsortu oswiatv. stwicrdzajijcc wystcpowanie syndromu dyslcksji. Sposdh punktowania prac zostanic dostosowany do forniv wypo wicdzi wynikajijccj z polcccnia.
Pouizcj podajcmy propozycjc krytcridw occniania samod /iclnych wypowicdzi uczniow, uwzglydniajqcc
specyliky zadan luimanistycznych i matcmatyczno - przyrodniczycli. Przcdstawionc sposoby punktowania nic
stanowiq ostatcczncgo wzorca i mogq jcszczc nice modylikacjoni.

KRYTERIA OCENY ZADAN OTWARTYCH DLA UCZNIOW
ZE SPECYFICZNYMITRUDNOSCIAMIW UCZENIU Sll; — ROZPRAWKA
Zadanic: w formic ro/prawki rozwiri porlany Icmat :
Kultura ryccrska — zginyla czy pr/ctrwala do czasow wspolczcsnycli ?
Uzasadnij odpowiedz, odwolujqc siy do up.: litcratury, filmu, zycia

Katcgoria
wvmagan

1. Zgodnosc
z Icmalcm

rozwiniycic

11. 1 rese

Krv (cria szezcgblowe

— 20 pkt

Piinktacja
czijslkowa

1 . Praca swiadezy o zrozumicniu tematu, nawet jesli jest krotka .

0- 1

2. Icmat zoslal czysciowo rozwiniyly — praca jest na lemal,
ale piszfjcy podal jcdynic pizyklady, nic rozwijajijc zadnego z nidi.

0- 1

3. Poglybiona realizaeja tematu; uczcii rozwinql Icmat wedlug
pizyjylej pr/cz sicbic konccpcji, nic pomijajijc zadnego z islolnych
elementdw.

0- 1

1 . Trafnie dobrano material — pizyklady wlasciwie ilustmjij
omawianc zagadnicnic.

0- 1

2. Rzeczowosc informaeji nic burlzi zastrzczcri.

0- 1

3. Uczcii poslugtijc siy zintegrowanq wicdzij z mznych przedmiotow
i sciczek cdukacyjnych.

0- 1

50
Kalcgoria
wvmagaii
III. Kornui

wypowiedzi

IV. Konipozycja

V. Poprawnosc

jyzykowa

1. Uezeii sl’ormnlowal tez ‘luh zrobil pewne zalozcnic.

0-1

2. Piszijcy uzasadnil pr/ yjyli} te/y*.

0- 1

3. Uezeii wykorzystal dohrany material (rozwinql argumenty,
przyklndy).

0- 1

4. Widoezne samodzielne wnioskowanic.

0- 1

1. Tekst jest spqjny i logieznie uporzqdkowany — wyrazne nawujzania
pomydzv poszezegolnymi czysciami praey, wskazniki zespolenia.

0 -1

2 . / aeliowane sq wlaseiwe proporeje pominl/.y czysciami praey
(mimo hraku akapitow).

0-1

3. Wyslypnje wyrazne znkoriczenie praey.

0- 1

^

1. Poprawnosc flek.syjna — u / yte wyrazy

si }

prawidlowo odinicnionc.

0- 1

2. Poprawnosc skladniow’a — znmykanic mysli w granieach zdari.

0- 1

3. Pudow anie poprawnveh zrlaii.

0- 1

4.

VI. Poprawnosc

Funklaeja
ezijstkowa

Krv (cria szczcgo1owe

Poprawnosc leksykalria i frazcologiczna — nzywanie slow'
i zwrotmv zgodnic* ze znaezeniem.

0- 1

5. Preevzja jezyka — prdhy iixvwania synonimdw, poslugiwania sic
terminami i pojyeiami z dziecl /iny, ktdrej dolyezy praea.

0- 1

6. Stosownoso stylo — styl wypowiedzi dostosow'iiny flo sytuacji
komunikacyjnej.

0- 1

1. Czy tel nose zapisu.

0- 1

zapisu
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