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W wyniku przeprowadzonej diagnozy poprzez m.in. analizy danych zastanych oraz warsztat diagnostyczno 
- rozwojowy z zespołem nauczycieli i rodziców określono potrzeby w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych wskazano obszar do rozwoju:

• Kształtowanie kompetencji uczenia się

Od roku 2019/2020 mamy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, a konkretnie autystów ze 
spektrum Aspergera. Wcześniej nie mieliśmy uczniów z takimi potrzebami edukacyjnym i nie wiemy jak 
z nimi pracować, aby praca była efektywna, dostosowana do ich potrzeb, a co najważniejsze aby mieli 
poczucie sukcesu. (uczniowie z tym schorzeniem mają bardzo niską samoocenę, a stopnie w szkole 
często są dla nich wyznacznikiem ich wartości dlatego tak ważne jest, aby mogli wykazać się w tym 
obszarze) 

- Opis metod ltykorzystanych i zaplanowanych do wykorzystania do diagnozy potrzeb

• Analiza zachowania uczniów
• Koło ko!Tlpetencji
• Obserwacja zajęć
• Wymiana doświadczeń
• Uwagi rodziców
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Opis źródeł informacji (dane zastane, osoby objęte diagnozą itp.), wykorzystanych i zaplanowanych do 

' wykorzystania podczas diagnozy potrzeb 

Uczniowie autystyczni ze spektrum Aspergera (przyjęci do klas pierwszych} mają szczególne potrzeby w 
zakresie uczenia się. Po analizie orzeczeń, obserwacjach uczniów podczas zajęć, rozmowach z rodzicami i ' ' 

; nauczycielami uznaliśmy, że należy dopasować zajęcia głównie pod kątem podsumowania lekcji (co z 
danej lekcji jest najważniejsze, co uczeń musi umieć pod kątem sprawdzianu, czy treści są zgodne z tym, 

1 co podane na lekcji, czy są dostosowane do orzeczeń). Diagnozą objęliśmy uczniów z orzeczeniem o 
! potrzebie kształcenia specjalnego.
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Opis kierunku zmiany pracy przedszkola, która będzie efektem prowadzonego wspomagania 

Doskonalenie wiedzy i umiejętności 20 nauczycieli w pracy z uczniami ze SPE poprzez udział w 

szkoleniach i realizację działań wspierających uczniów ze SPE w okresie od 15 września 2019 do 

16 maja 2020. 

6. Plan działań Zadanie Termin i czas trwania 






