
 

 

 

 

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 

DZIECKA, PRZY SOSW Ropczyce 

Obowiązujący od 16 grudzień 2016 r. 

Podstawa prawna:  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia  11 

października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci  

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 

 Statut SOSW Ropczyce 

 

 

§ 1. 

Objęcie dziecka zajęciami wczesnego wspomagania odbywa się wyłącznie na podstawie 

przedłożonej przez rodzica opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

wydanej przez zespół orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wniosku 

rodzica do dyrektora SOSW o realizację tych zajęć a na tej podstawie skierowania wydanego 

przez Starostwo Powiatowe w Ropczycach. 

 

§ 2. 

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany jest zarządzeniem dyrektora 

SOSW. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi 

dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog, psycholog, logopeda i w 

zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – inni specjaliści. 

 

§ 3. 

Wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się od momentu wykrycia niepełnosprawności lub 

zaburzonego rozwoju psychomotorycznego dziecka do podjęcia przez nie obowiązku 

szkolnego. 

§ 4. 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1. Ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka; 

2. Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej  

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosowanie do 

jego potrzeb; 

3. Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w 

zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia 

z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 



4. Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosowanie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

 

§ 5. 

Indywidualny Program pracy z dzieckiem jest przedstawiony rodzicowi, który powinien go 

zaakceptować. 

 

§ 6. 

Pracę zespołu koordynuje dyrektor Ośrodka lub upoważniony odpowiednio przez dyrektora 

nauczyciel, koordynator WWRD 

 

 

§ 7. 

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania - dziennik ogólny oraz indywidualne dzienniki 

 

§ 8. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w 

miesiącu (jednostki lekcyjne 45 minutowe), w zależności od możliwości psychofizycznych i 

potrzeb dziecka. 

 

  

§ 9. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla dziecka od 0 do 3 lat, są 

prowadzone indywidualne z dzieckiem i jego rodziną. 

 

§ 10. 

W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich 

rodzin. 

 

§ 11. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności z dziećmi, 

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

 

 

§ 12. 

Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor  SOSW wraz z 

koordynatorem WWRD. 

 

 

 

 



§ 13. 

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1. Udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  

w kontaktach z dzieckiem, 

2. wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie 

zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. 

3. Udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  

z dzieckiem. 

4. Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz  

w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

 

§ 14. 

W skład dokumentacji dziecka, które ma zostać objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju 

dziecka w SOSW Ropczyce powinny wchodzić: 

1. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną; 

2. Wniosek rodziców o realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w SOSW 

złożony do Dyrektora Placówki oraz Skierowanie na WWRD wydane przez właściwy 

Organ 

3. Inne Oświadczenia wymagane na WWRD w SOSW. 

4. Za dokumentację dziecka oraz za dokumentowanie działań w ramach programu 

odpowiada przydzielony danemu dziecku zespół nauczycieli   

 

§ 15. 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywają się według ustalonego 

harmonogramu, zatwierdzonego przez Dyrektora SOSW. 

 

 

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 16 .12.2015 r.  

 

Obowiązuje od 16.12.2015 r. 


