
 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

-regulacje prawne 

Bielsko – Biała, 28-29 września 2012 r. 
 

Opracowała: Iwona Kapczyńska – st. wizytator KO 



 

Podstawy prawne: 

art. 71b Ustawy z dnia 7 września 1991 r.   

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 ze zm.), 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizacji 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  

(Dz. U. Nr 23, poz. 133).  



Cel wczesnego wspomagania: 
 

Nadrzędnym celem realizacji zadania jest objęcie wczesnym wspomaganiem  

całego środowiska rodzinnego niepełnosprawnego dziecka. Podejmowanie pracy 

z rodziną ma na celu: 

dostarczenie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka  

oraz wskazówek dotyczących ich zaspokajania, 

pomoc rodzicom w wyborze odpowiednich zabawek, sprzętu i pomocy  

rehabilitacyjnych oraz we właściwym aranżowaniu otoczenia dziecka, 

pomoc w docieraniu do różnych specjalistów oraz uzyskiwaniu świadczeń 

    socjalnych, 

wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych i kryzysowych wynikających 

    z niepełnosprawności dziecka.   

    



 Dla kogo? WWRD   organizowane   jest    dla   dziecka   
z   niepełnosprawnością posiadającego  opinię o potrzebie tego  
wspomagania,  wydaną  przez publiczną  lub  niepubliczną   poradnię  
psychologiczno-pedagogiczną. 

 
 Gdzie?  WWRD   może   być  organizowane w:  przedszkolu,  szkole  

podstawowej, w   tym   specjalnej;  w   ośrodkach,    
oraz  w  publicznej  i  niepublicznej  poradni  psychologiczno- 
pedagogicznej,  w   tym  specjalistycznej ,  a  także w  domu 
rodzinnym dziecka   (w   szczególności   z   dzieckiem,   które   nie 
kończyło 3  r. życia. - miejsce prowadzenia  WWRD wskazuje dyrektor  
w porozumieniu  z  rodzicami (opiekunami  prawnymi) dziecka. 

 Kto 
 prowadzi? Dyrektor  odpowiednio  przedszkola,  szkoły,  ośrodka, 

poradni  powołuje  zespół wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  
prowadzący  pracę bezpośrednio z  dzieckiem i jego  rodziną. 

 



Najistotniejsze rozwiązania w sprawie Zespołu wczesnego wspomagania 

Skład 
Zespołu 

 osoby posiadające przygotowanie do pracy 
z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju 
psychoruchowym oligo., surdo.,tyflopedagog, 
psycholog, logopeda  i inni specjaliści 
stosownie do potrzeb. 

Zadania 
Zespołu 

 ustalenie na podstawie opinii kierunku 
i harmonogramu działań wobec dziecka i wsparcia 
rodziny, 

 opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego 
rodziną programu wczesnego wspomagania, 

 nawiązanie współpracy z ZOZ, OPS (zapewnienie 
dziecku rehabilitacji, terapii, i innych form pomocy 
stosownie do potrzeb), 

 analizowanie skuteczności udzielanej pomocy 
 i szczegółowe dokumentowanie działań. 

 
 

Koordynator  
pracy zespołu 

 dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka 
lub poradni, albo upoważniony przez niego 
nauczyciel. 



 

Główne zasady wczesnego wspomagania rozwoju: 

 

jak najwcześniej dokonać diagnozy zaburzeń i zaproponować działania 

wspomagające;  

pracę z dzieckiem prowadzić w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu 

rozwoju (medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, ruchową); 

do procesu rewalidacji włączyć rodziców dziecka, aby sami mogli odkryć swoje 

możliwości; 

indywidualnie podchodzić do dziecka i jego rodziny, wyposażając  rodziców  

w optymalną wiedzę na temat funkcjonowania dziecka i jego możliwości 

psychofizycznych na danym etapie rozwoju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Lp. 

  

  

DK/NP 

Liczba dzieci z uwzględnieniem rodzaju 
niepełnosprawności 

  

  

Razem 

Wady  

słuchu 

Wady 
wzroku 

Rucho
wa, 
afazja 

Upoś.
umysł
-owe 

Autyz
m, 
Asper
ger  

Sprzę-
żenia 

inne 

1 Bielsko-Biała 9 4 119 66 56 26 96 376 

2 Bytom 10 19 17 23 48 208 30 355 

3 Częstochowa 10 6 33 13 53 7 26 148 

4 Gliwice 13 6 48 32 96 54 92 341 

5 Sosnowiec 41 8 57 18 55 160 70 409 

6 Rybnik 44 14 70 34 86 41 85 374 

7 Katowice 22 4 67 8 68 47 27 243 

8 Razem: 149 61 411 194 462 543 426 2246 

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w woj. śląskim–listopad 2011  



  

  

Lp. 

  

  

DK/NP 

Liczba dzieci objętych wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

Rok szkolny 
2007/2008 

Rok szkolny 
2011/12 

1 Bielsko-Biała 243 376 

2 Bytom 85 355 

3 Częstochowa 79 148 

4 Gliwice 107 341 

5 Sosnowiec 96 409 

6 Rybnik 124 374 

7 Katowice 185 243 

8 Razem: 919 2246 

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w woj. śląskim – listopad 2011 r. 



 Nazwa 
województwa 

 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym wspomaganiem  

dolnośląskie 589 

kujawsko - 
pomorskie 

589 

lubelskie 837 

lubuskie 915 

łódzkie 1024 

małopolskie 1512 

mazowieckie 267 

opolskie 463 

podkarpackie 777 

 

Liczba dzieci objętych WWRD w poszczególnych województwach - dane ORE 2010 r. 

 Nazwa 
województwa 

 

Liczba dzieci objętych 
wczesnym 

wspomaganiem  

podlaskie 777 

pomorskie 1196 

śląskie 1944 

świętokrzyskie 106 

warmiosko - 
mazurskie 

599 

wielkopolskie 772 

zachodniopomorskie 201 

Razem: 12 285 



Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o zaburzonym rozwoju psychoruchowym  

drogą do godnego życia w społeczeństwie i szansą na powodzenie w edukacji szkolnej 

WCZESNE 

WSPOMAGANIE 

ROZWOJU DZIECKA 

 PRZEZ KOGO MOŻE BYĆ 
REALIZOWANE ? 

Przez zespoły wczesnego 
wspomagania  rozwoju powołane 
przez dyrektora szkoły/placówki  

 DLA KOGO? 

 

Dla dzieci o zaburzeniach 

rozwojowych wiążących się  

z niepełnosprawnością i ich 

rodzin 


