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Drodzy Rodzice! 
 

Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne, 

mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji w najbliższej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych ustawa o systemie 

oświaty gwarantuje każdej rodzinie tzw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, czyli 

fachową pomoc w jego usprawnianiu. 
 

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka? 
 

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń i usług psychologiczno-pedagogicznych 

oferowanych bardzo małym dzieciom niepełnosprawnym od urodzenia do chwili podjęcia 

nauki w  szkole i ich rodzinom w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od 

potrzeb psychofizycznych dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to cały kompleks 

działań podejmowanych w celu: 

 usprawniania dziecka i przezwyciężania zaburzeń w jego rozwoju, 

 wspierania rodziny, 

 stwarzania możliwości funkcjonowania  dziecka w grupie rówieśniczej. 
 

 
 

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE  

WCZESNEGO WSPOMAGANIA MAŁEGO DZIECKA: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59) 
 

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

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

 
 Rozporządzeniem Ministra   Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 

poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (Dz. U. z dnia 14 września 2017 r. 

 

 

 

 

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w  

szkołach i placówkach w Warszawie (wg stanu na wrzesień 2017) jest dostępny na 

stronie internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy, pod adresem: 

 

 
http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-

dziecka/15277/attachments/wykaz-zespolow-wczesnego-wspomagania-wrzesien-2017.xlsx.pdf 

 

 

http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/15277/attachments/wykaz-zespolow-wczesnego-wspomagania-wrzesien-2017.xlsx.pdf
http://www.edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/15277/attachments/wykaz-zespolow-wczesnego-wspomagania-wrzesien-2017.xlsx.pdf


JAK UZYSKAĆ  

WCZESNE WSPOMAGANIE  

ROZWOJU DZIECKA? 
   

 

1. Złóż wizytę w miejscowej publicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 

2. Weź komplet dokumentów – formularzy do wypełnienia (możesz te 

także pobrać ze strony internetowej Poradni) 

3. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju. 

4. Po zebraniu wypełnionych dokumentów wymaganych przez poradnię 

       należy złożyć je do zespołu orzekającego Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej.  

5. Zespół orzekający podejmie decyzję w sprawie wczesnego 

wspomagania. 

6. Jeżeli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania należy dostarczyć do placówki, która będzie 

prowadziła wczesne wspomaganie dziecka 


