
 

     Pierwsze lata życia są bardzo ważne w rozwoju dzieci. Rodziców cieszą wówczas nawet 

drobne umiejętności nabywane przez dzieci, gdyż wpływają na ich samodzielność oraz 

funkcjonowanie w dalszych latach życia. Warto jednak pamiętać, że każde dziecko rozwija się 

w swoim tempie i zdobywa nowe umiejętności zgodnie z posiadanymi możliwościami. Jeśli 

rozwija się zdecydowanie wolniej niż rówieśnicy, można skonsultować niepokojące objawy z 

lekarzem lub specjalistą poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdyż mogą one być wynikiem 

zaburzeń rozwoju lub niepełnosprawności i dziecko będzie wymagało objęcia Wczesnym 

Wspomaganiem Rozwoju Dziecka (WWRD). 

CO TO JEST WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA? 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to wielospecjalistyczne i wielokierunkowe działania 

mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i 

społecznego rozwoju dziecka. 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć: 

• rozwoju motorycznego 

• stymulacji polisensorycznej 

• rozwoju mowy i języka 

• orientacji poruszania się w przestrzeni 

• usprawniania widzenia, słuchu 

• umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku 

• komunikacji z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach z innymi 



DLA KOGO ORGANIZOWANE JEST WWRD? 

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny 

od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. 

• Podstawą do objęcia dziecka Zajęciami WWRD jest opinia o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający działający w publicznej 

poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

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

godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka) 

• W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar 

godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. 

Zwiększenie liczby godzin wymaga zgody organu prowadzącego jednostkę systemu 

oświaty, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 

• Zajęcia WWRD mogą być organizowane w publicznych i niepublicznych placówkach, 

w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

            - przedszkolach i szkołach podstawowych (w tym specjalnych), 

            -innych formach wychowania przedszkolnego, 

            -specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 

            -specjalnych ośrodkach wychowawczych, 

            -ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych 

            -poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

             (w tym poradniach specjalistycznych) 

Jednostki systemu oświaty, w których powołano zespoły muszą spełniać warunki określone 

w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w 

sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

                              Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza 

          i podejmie się działania stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, 

          tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na lepsze funkcjonowanie. 

 

Źródło: 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju 
file:///C:/Users/admin/Downloads/podstawowe-zalozenia-wczesnego-wspomagania-rozwoju-dziecka.2018-jrl.pdf 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1635/1
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1635/1
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju
file:///C:/Users/admin/Downloads/podstawowe-zalozenia-wczesnego-wspomagania-rozwoju-dziecka.2018-jrl.pdf

