
Procedura Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 

obowiązująca w Przedszkolu Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

 i Specjalnymi w Skawinie. 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa „Prawo Oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016r (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. ( Dz.U z 2017, poz.1635). 
 

§ 1 

Podstawy prawno - organizacyjne 

 

1. Do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowy nr 2 

 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  przyjmowane są dzieci od ukończenia 2,5 

roku życia do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci odbywa się na wniosek rodzica/ 

opiekuna prawnego. (załącznik nr 1) 

3. Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD), oraz wyznacza 

nauczyciela, którego upoważnia do koordynowania pracy zespołu. 

4. Miesięczny wymiar godzin w ramach WWRD wyznacza dyrektor w zależności od 

potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez Zespół.   

5. Zajęcia w ramach WWRD organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie.  

6. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu 

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

może być wyższy niż określony w pkt.5. 

7. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  

w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. Zajęcia w ramach WWRD, w szczególności  

z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone w domu rodzinnym. 

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem 

 i jego rodziną.  

9. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących 

dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego 

wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych 

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może 

przekraczać 3. 

 

 



§2 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju 

 

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje Dyrektor przedszkola 

poprzez Zarządzenie Dyrektora.  

2. Zgodnie z potrzebami dziecka, w skład Zespołu wchodzą osoby posiadające 

przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, 

zatrudnione w przedszkolu: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka;  

2) psycholog;  

3) logopeda;  

4)  rehabilitant;  

5) terapeuta integracji sensorycznej;  

6)  inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.  

3. Pracę Zespołu koordynuje nauczyciel/ terapeuta upoważniony  przez Dyrektora.  

4. Powołany przez Dyrektora Zespół:  

1) ustala na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunki i harmonogram 

działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu 

społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

jego funkcjonowanie.  

2) nawiązuje współpracę z: 

a. przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem 

przedszkolnym w szkole podstawowej do której uczęszcza dziecko lub innymi 

podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi,  

w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój 

dziecka; 

b.  podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających  

z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-

rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji 

dotyczących wspomagania dziecka; 

c.  ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie 

pomocy, stosownie do ich potrzeb.  

3) Opracowuje i realizuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualny program 

wczesnego wspomagania rozwoju, z uwzględnieniem działań wspomagających 

rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowaniem działań 

osób prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

4) Ocenia postępy i trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikuje  

i eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniające jego aktywność  

i uczestnictwo w życiu społecznym. 

5) Szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu w tym 

prowadzi arkusz obserwacji dziecka.  



6) Analizuje skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadza 

zmiany w indywidualnym programie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planuje dalsze działania  

w zakresie wczesnego wspomagania;  

7) Współpracuje z rodziną dziecka:  

a. udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 

w kontaktach z dzieckiem: wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka i utrwalania 

właściwych reakcji na te zachowania;  

b. udziela rodzicom instruktażu i porad oraz prowadzi konsultacje w zakresie 

pracy z dzieckiem. 

c. identyfikuje i eliminuje bariery i ograniczenia w środowisku utrudniające 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu 

społecznym oraz pomaga w przystosowaniu warunków w środowisku 

domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy  

z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.  

5. Realizację wyżej wymienionych  działań Zespół rozpoczyna w okresie do 1 miesiąca 

od dnia wpłynięcia wniosku rodzica o realizowanie WWRD na terenie przedszkola. 

6. Dziecko kontynuujące WWRD, otrzymuje pomoc od początku roku szkolnego, po 

ponownym złożeniu przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku. 

 

§ 3. 

 

Dokumentacja dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju. 

 

W skład dokumentacji dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju wchodzi:  

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 

2. Wniosek rodziców do Dyrektora o zorganizowanie dziecku zajęć z WWRD na terenie 

przedszkola. 

3. Oświadczenie – zgoda na udział w zajęciach WWRD (załącznik nr 1) 

4. Dokumentacja medyczna oraz inna specjalistyczna dotycząca dziecka dostarczona przez 

rodzica. 

5. Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w tym arkusz obserwacji dziecka, 

który zawiera:  (zał.5) 

1) imię i nazwisko dziecka, datę, miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, imiona 

rodziców/prawnych opiekunów; 

2) diagnozę medyczną 

3) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę jej 

wydania, 

4) ocenę sprawności dziecka w zakresie motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, 

funkcji poznawczych, kontaktu i komunikacji, rozwoju społeczno-emocjonalnego, 

zachowania, samoobsługi, 



5) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie 

 i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność  

 i uczestnictwo w życiu społecznym, 

6) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego 

wspomagania. 

7) informację dotyczącą wsparcia rodziny dziecka, 

8) informację dotycząca współpracy z przedszkolem (lub innymi podmiotami,  

w których dziecko jest objęte wsparciem terapeutycznym), podmiotami leczniczymi, 

ośrodkiem pomocy społecznej. 

9) skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

10) podpisy członków zespołu, dyrektora, rodzica/opiekuna prawnego 

11) analizę skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie  

 

6. Dzienniki zajęć potwierdzające pracę z dzieckiem, 

7. Dokumenty potwierdzające ocenę skuteczności udzielanej dziecku pomocy. 

8. Zawiadomienia o spotkaniu Zespołu (załącznik nr 2).  

9. Informację z posiedzenia Zespołu (załącznik nr 3). 

10. Zasady współpracy zespołu WWRD z rodzicami dziecka (załącznik nr 6) 

 

 

W skład dokumentacji Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzi: 

1. Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie powołania Zespołu do wczesnego 

wspomagania dziecka.  

2. Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Przedszkolu Samorządowym  

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie. 

3. Harmonogram organizacji pracy Zespołu (załącznik nr 4). 

 

§ 4 

 

Baza lokalowa i wyposażenie 

 

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w salach 

przystosowanych do zajęć indywidualnych i grupowych. 

2. Sprzęt i środki dydaktyczne wykorzystywane w trakcie zajęć są odpowiednie do 

potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem. 

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 1 

P.2.4330.   .         Skawina,……………. 

 

 

                                                                     |OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki 

………………………………………………..w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 

roku szkolnym…… 

Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko nie będzie realizowało WWRD w innym miejscu. 

 

         ………………………………. 

                                                                                                         (Podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 2 

P.2. 4330.    .                                                                                              Skawina ……….. 

 

Szanowni Państwo 

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

ZAWIADOMIENIE 

Uprzejmie informuję, że w dniu  ………. odbędzie się w przedszkolu spotkanie zespołu 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla Państwa córki/syna………… 

 

Spotkanie planuje się na godzinę…….. 

 

                                                                                                                    Z poważaniem 

 

Oczekiwania Rodziców związane z p/w: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

                                                                                             Podpis rodzica/ Opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

P.2.4330. ……                                                                                  Skawina, …………. 

 

INFORMACJE Z POSIEDZENIA ZESPOŁU                                                                      

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

 

W dniu   …………..   odbyło się posiedzenie zespołu dla ……………. z grupy …                          

w składzie: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Rodzic obecny/nieobecny na zespole. 

Na spotkaniu dokonano ocenę sprawności dziecka oraz opracowano program WWRD. 

Ustalono następujące  formy wsparcia, okres ich udzielania i wymiar godzin: 

- terapia pedagogiczna, … godziny w miesiącu, rok ………  

- terapia logopedyczna, …. godzina w miesiącu rok ………. 

- terapia psychologiczna, … godzina w miesiącu rok ………. 

- rehabilitacja, ….  godzina w miesiącu rok ……….. 

 

…………………………. 

Podpis koordynatora zespołu 

 

Potwierdzam odbiór informacji z posiedzenia zespołu 

 

………………………………………… 



Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

Załącznik nr 4 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO  

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  

……………………………………………… 

 

RODZAJ 

SPOTKANIA 
 

ZADANIE  
 

DATA PODPIS 

1. Spotkanie 

diagnostyczne 

 

Analiza 

opinii o potrzebie 

wczesnego 

wspomagania rozwoju 

dziecka oraz innej 

otrzymanej 

dokumentacji 

dotyczącej dziecka 

(dokumentacja 

medyczna, opinie). 

 

  

2. Ocena sprawności 

dziecka. 

Spotkanie z rodzicem. 

Przedstawienie 

członków zespołu 

rodzicowi. 

Ocena sprawności 

dziecka  oraz 

opracowanie programu 

WWRD. 

  

3. Analiza 

skuteczności pomocy 

udzielanej dziecku i 

jego rodzinie 

 

Ocena postępów oraz 

trudności w 

funkcjonowaniu 

dziecka, 

wprowadzenie zmian 

w programie stosownie 

do potrzeb dziecka i 

jego rodziny, oraz 

planowanie dalszych 

działań w zakresie 

wczesnego 

wspomagania.  

  

4. Analiza 

skuteczności pomocy 

udzielanej dziecku i 

jego rodzinie. 

Spotkanie z rodzicem 

Ocena postępów oraz 

trudności w 

funkcjonowaniu 

dziecka, 

wprowadzenie zmian 

w programie stosownie 

do potrzeb dziecka i 

jego rodziny, oraz 

planowanie dalszych 

  



działań w zakresie 

wczesnego 

wspomagania 

 

 

SPOTKANIA DODATKOWE WG POTRZEB 

 

 

RODZAJ 

SPOTKANIA 
 

ZADANIE  
 

DATA PODPIS 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 6 

Zasady współpracy Zespołu WWRD z rodzicami dzieci objętych zajęciami WWRD 

 w Przedszkolu Samorządowym nr 2  z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi  

w Skawinie. 

1. Zespół specjalistów powołanych zarządzeniem dyrektora do pracy z dzieckiem, 

realizuje zalecenia w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Zespół specjalistów opracowuje indywidualny program terapeutyczny, dla dziecka, 

który rodzic/opiekun prawny akceptuje poprzez złożenie podpisu. 

3. Zajęcia obywają się zgodnie z ustaloną ilością przyznanych dziecku godzin w oparciu 

o ustalony harmonogram. 

4. Specjaliści ustalają w formie grafiku dogodne stałe terminy zajęć.  

Zastrzega się, że terminy mogą ulec zmianom w związku z nieobecnościami dzieci.  

5. Rodzic ma prawo zgłaszać swoje sugestie i preferencje, które mogą zostać 

uwzględnione w harmonogramie zajęć, jeśli będzie taka możliwość i zasadność. 

6. Dzieci, które uczęszczają do Przedszkola Samorządowego nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie są zabierane na zajęcia przez terapeutów 

 z grupy przedszkolnej, a po zakończonych zajęciach odprowadzane do grupy.  

7. Wszelkie wątpliwości i pytania rodzic może kierować do koordynatora zespołu WWRD 

w czasie przeznaczonym na konsultacje – zgodnie z harmonogramem ustalonym na 

dany rok szkolny. 

8. Rodzic ma prawo korzystać z konsultacji osób bezpośrednio pracujących z dzieckiem. 

9. Specjalista ma obowiązek udzielać rodzicom informacji o postępach dziecka oraz 

przekazywać wskazówki i udzielać porad do pracy w domu. 

10. Specjaliści dokonują zapisu w „Dzienniku zajęć” o odbytych zajęciach z dzieckiem . 

11. Rodzic ma obowiązek informować koordynatora WWRD o dłuższych nieobecnościach 

dziecka w przedszkolu. 

12. W przypadku długiej nieobecności dziecka, koordynator WWRD informuje rodzica  

o nieharmonijnym przebiegu terapii. 

Zajęcia z dzieckiem, będą odrabiane w miarę możliwości w późniejszym terminie.  

13. Rodzic może korzystać z systematycznego wsparcia i porad na terenie Przedszkola oraz 

uczestniczyć w zajęciach o charakterze grupy wsparcia . 

14. Na koniec roku szkolnego specjaliści dokonują analizy postępów, trudności  

w funkcjonowaniu dziecka, oraz planują dalsze działania w zakresie wczesnego 

wspomagania o czym informują rodziców/opiekunów prawnych  na spotkaniu zespołu 

realizującego WWRD .  



15. Rodzic może wystąpić o udzielenie kopii indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka na dany rok szkolny składając stosowny wniosek do 

dyrekcji przedszkola. 

16. Zespół WWRD może proponować rodzicom wykonanie badań specjalistycznych lub 

kontrolnych w celu pogłębienia diagnozy dziecka oraz podnoszenia efektywności 

oddziaływań terapeutycznych.  

 


