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Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w skrócie - wwrd) to pomoc 

terapeutyczna dla małego dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny, 

zapewniana przez system oświaty. Jej celem jest stymulacja psychoruchowego 

i społecznego rozwoju dziecka. Pomoc przyznawana jest następującym grupom 

dzieci z niepełnosprawnością: 

 niesłyszącym i słabosłyszącym, 

 niewidomym i słabowidzącym, 

 niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, 

znacznym i głębokim, 

 niepełnosprawnym ruchowo i z afazją, 

 z autyzmem lub zespołem Aspergera, 

 ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (u których występuje więcej niż 

jedna niepełnosprawność spośród wymienionych powyżej). 

Pomoc w postaci zajęć wwrd może być udzielana wyłącznie na podstawie 

opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tej sprawie.  

Do wydania opinii upoważniona jest poradnia, w rejonie której mieszka dziecko 

lub korzysta z wychowania przedszkolnego. W przypadku wybranych 

niepełnosprawności (autyzm i zespół Aspergera, niepełnosprawność zmysłu 

wzroku lub słuchu) opinie wydawane są przez poradnię wskazaną przez kuratora 

oświaty. 

Zajęcia wwrd mogą być realizowane od momentu wydania opinii (nie 

określono dolnej granicy wieku dziecka uprawniającej do uzyskania tej pomocy) 

do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. W praktyce dzieci 

niepełnosprawne uczęszczają na zajęcia wwrd nawet do 9-go roku życia, jeżeli 

jednocześnie korzystają z kształcenia specjalnego i wydłużenia okresu 

wychowania przedszkolnego. 



2 
 

Zajęcia wwrd mogą być realizowane w różnych placówkach publicznych i 

niepublicznych  (np. przedszkolach, szkołach podstawowych, specjalnych 

ośrodkach szkolno – wychowawczych i ośrodkach rwalidacyjno - 

wychowawczych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych), o ile 

zatrudniają one odpowiednio przeszkoloną kadrę terapeutów oraz dysponują 

pomieszczeniami wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne 

odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych małych dzieci z niepełnosprawnością.  

 Zajęcia w ramach wwrd organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w 

miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć ustala dyrektor placówki w zależności 

od potrzeb i możliwości dziecka określonych przez zespół wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, działający w palcówce prowadzącej zajęcia wwrd 

(pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, psycholog, logopeda, inni specjaliści). Za zgodą organu prowadzącego 

wymiar godzin zajęć może być większy. 

Zajęcia są realizowane indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. W celu 

rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących 

dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia wwrd mogą być 

prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych tą 

formą pomocy. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 

Zajęcia wwrd mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, w szczególności 

z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia. Miejsce prowadzenia zajęć ustala 

dyrektor placówki w porozumieniu z rodzicami dziecka. 

W ramach wwrd udzielana jest pomoc rodzicom w zakresie: kształtowania 

postaw i zachowań pożądanych w kontakcie z dzieckiem, wzmacniania więzi 

emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawania zachowań dziecka 

i utrwalania właściwych reakcji na te zachowania, pracy z dzieckiem; 

identyfikowania i eliminowania barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dziecka, przystosowania warunków w środowisku domowym do 



3 
 

potrzeb dziecka oraz w pozyskania i wykorzystania w pracy z dzieckiem 

odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

  

W celu uzyskania pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka rodzice lub opiekunowie prawni dziecka z niepełnosprawnością powinni 

zgłosić się do naszej poradni  i złożyć wniosek o wydanie opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Do wniosku należy dołączyć 

dokumentację uzasadniającą wniosek a w szczególności: 

 wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i 

badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 

 dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, 

 poprzednio wydane orzeczenia i opinie. 

Jeżeli do wydania opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka 

rodzice dołączają do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie 

zdrowia dziecka. 

W sytuacji, gdy złożenie wniosku było poprzedzone obserwacjami lub badaniami 

dziecka prowadzonymi przez pracowników poradni  to zostają one dołączone do 

wniosku przez przewodniczącego zespołu orzekającego poradni. 

Jeżeli rodzice nie posiadają dokumentacji lub jest ona niewystarczająca do 

wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju to badania 

niezbędne do wydania opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani 

przez dyrektora poradni, odpowiednio do posiadanej specjalności, z 

wyłączeniem badań lekarskich. 

W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka 

dyrektor poradni może zwrócić się do dyrektora przedszkola lub placówki, do 

której uczęszcza dziecko o wydanie opinii przez nauczycieli lub specjalistów, 

informując o tym rodziców. 

Rodzice są zawiadamiani o terminie posiedzenia zespołu orzekającego poradni w 

sprawie ich dziecka i mogą w nim uczestniczyć.  
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Opinię wydaje się w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie.  

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię 

o braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

Nowa opinia może być wydana w przypadku koniczności zmiany zaleceń 

zawartych w poprzedniej opinii. 

 

 Dzieci, które nie są niepełnosprawne, ale stwierdzono u nich deficyty w 

rozwoju (ruchowym, poznawczym, emocjonalno – społecznym, w rozwoju 

mowy) lub mają istotne trudności w sprostaniu wymaganiom edukacyjnym 

przedszkola mogą skorzystać z oferowanych w przedszkolu lub w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, adekwatnie do ich potrzeb. Należą do nich między innymi: 

 terapia logopedyczna, 

 terapia psychologiczna, 

 terapia pedagogiczna, 

 zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, 

 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, 

Pomoc psychologiczna - pedagogiczna przysługuje również rodzicom dzieci i jest 

realizowana głównie w formie indywidualnych porad i konsultacji, dotyczących 

stymulacji rozwoju dziecka oraz postępowania wychowawczego. 

Aby uzyskać pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu lub w naszej 

poradni rodzice powinni złożyć wniosek o jej udzielenie do dyrektora przedszkola 

lub poradni. Realizacja zajęć terapeutycznych  zwykle jest poprzedzona 

przeprowadzeniem badań psychologicznych, pedagogicznych lub 

logopedycznych w poradni i wydaniem opinii w sprawie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną. 
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Opracowano na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci; 

 Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach; 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych. 
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