WARSZAWSKI SYSTEM
WCZESNEGO WSPOMAGANIA
ROZWOJU DZIECKA

Informator dla rodziców
Opracowały: Monika Culepa, Anna Gajc

Warszawa, luty 2017 r.

Drodzy Rodzice!
Jeżeli uważacie, że Wasze dziecko rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne,
mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji w najbliższej poradni psychologicznopedagogicznej. 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:
 art. 71b ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943)
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 r., poz.
1257)
UWAGA! Od 1.09.2017 r. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wczesnego
wspomagania

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zorganizowanych w
szkołach i placówkach w Warszawie (wg stanu na lipiec 2016 r.) jest dostępny na stronie
internetowej Biura Edukacji m.st. Warszawy, pod adresem:
http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/wczesne-wspomaganie-rozwojudziecka/10765/attachments/wykaz-zespolow-wwrdz-lipiec-2016.pdf

JAK UZYSKAĆ
WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA?
1.

Złóż wizytę w miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2.

Zarejestruj dziecko na badanie psychologiczne.

3.

Weź komplet dokumentów – formularzy do wypełnienia (możesz te
także pobrać ze strony internetowej Poradni)

4.

Wypełnij wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

5.

Poproś lekarza specjalistę o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia
dziecka i rodzaju dysfunkcji.

6.

Poproś nauczyciela w przedszkolu lub „zerówce” szkolnej o pisemną
opinię o dziecku.

7.

Po zebraniu wypełnionych dokumentów:
 wynik badania psychologicznego,
 wniosek rodzica,
 zaświadczenie lekarskie,
 opinia nauczyciela

należy złożyć je do zespołu orzekającego Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
8.

Zespół orzekający podejmie decyzję w sprawie wczesnego
wspomagania

9.

Jeżeli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o
potrzebie wczesnego wspomagania należy dostarczyć do placówki,
która będzie prowadziła wczesne wspomaganie dziecka.

10. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem w placówce,
zespół wczesnego wspomagania wspólnie ocenia potrzeby dziecka,
wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

......................................................

Warszawa, dn. .................................

(Imię i nazwisko wnioskodawcy)

........................................................
(numer telefonu)

WNIOSEK
Do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr .......
w Warszawie
(właściwe podkreślić)






o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania;
o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
o wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

1.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka )

(data i miejsce urodzenia - PESEL)

2.......................................................................................................................................................
.

(imiona i nazwiska rodziców / prawnych opiekunów dziecka)

3.......................................................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka i rodziców / prawnych opiekunów)

4......................................................................................................................................................
(nazwa / adres przedszkola / szkoły / klasy)

5. Orzeczenie jest mi potrzebne w celu: ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
6. Uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
7. Do wniosku załączam wyniki aktualnych badań (właściwe podkreślić)
 lekarskich;
 psychologicznych;
 pedagogicznych;
 logopedycznych;
 innych ( wymienić jakich)…………………………………………………………………………
8. Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o możliwości wzięcia udziału
w posiedzeniu
Zespołu w części dotyczącej mojego dziecka i zajęcia stanowiska w jego
sprawie, które odbędzie się w dniu: ................................................................................................
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydania
orzeczenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn.
Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
10. Orzeczenie odbiorę osobiście/proszę o przesłanie orzeczenia listem poleconym (właściwe
podkreślić).
14 dnia od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego, na którym rozpatrzona została sprawa
ucznia nieodebrane orzeczenie zostanie wysłane listem poleconym na adres wypisany na
wniosku

..............................................................................
(data, pieczątka podpis osoby przyjmującej wniosek)

.....................................................................
(data i podpis wnioskodawcy)

