
 

  Poradniuś Pomaga i Podpowiada  

         Co powinien zrobić rodzic,  

       aby jego dziecko zostało objęte  

Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju (WWR)?  

            – droga formalna. 

 

 

 

 

Jakie dokumenty musi zdobyć rodzic, 

aby jego dziecko mogło zostać objęte WWRD? 

 

Rodzic równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej w swoim mieście powiatowym. Poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna jest instytucją oświatową, w której dzieci i rodzice mogą 

otrzymać pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz logopedyczną.  

Zadaniem poradni jest:  

 wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, 

  terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, 

 wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny,  

 wydawanie opinii i orzeczeń.  

Poradnie wydają orzeczenia w sprawach:  

 potrzeby kształcenia specjalnego, 

 potrzeby indywidualnego nauczania,  

 potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  

Poradnie wydają opinie w sprawach: 

 wczesnego wspomagania rozwoju;  

 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności  

w  uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.  



Badanie w poradni odbywa się na pisemny wniosek rodziców, nie jest wymagane 

skierowanie. Pomoc, którą zapewniają poradnie publiczne, jest dobrowolna i nieodpłatna.  

W poradni psychologiczno-pedagogicznej zatrudnieni tam specjaliści dokonują obserwacji 

i diagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz przeprowadzają 

szczegółową diagnozę funkcjonalną.  

Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje dziecko 

(lub nie, jeżeli rozwija się ono prawidłowo) do udziału w zajęciach organizowanych  

w ramach wczesnego wspomagania. Tak więc dokumentem niezbędnym, by 

zakwalifikować dziecko do tego typu zajęć, jest stosowna opinia publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.  

Z opinią o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic powinien 

zgłosić się do placówki prowadzącej WWRD (wykaz tego typu zespołów z podziałem na 

województwa znajduje się na stronie ORE). Jeżeli pracownicy poradni mają wątpliwości przy 

ocenie dysfunkcji dziecka z niepełnosprawnością, rodzic może zgłosić się do powiatowego 

zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.  

 

Rodzicu! Jeśli Twoje dziecko przejawia symptomy znaczących dysfunkcji rozwojowych, 

możesz starać się, aby uzyskało ono orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie jest 

prawnym dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność dziecka i stanowi podstawę 

do korzystania ze świadczeń, ulg i uprawnień. Instytucją, do której musisz się zwrócić, by 

uzyskać orzeczenie, jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. 

Do zadań powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności należą: 

rozpoznawanie i orzekanie o niepełnosprawności, kierowanie niepełnosprawnych 

do odpowiednich placówek oraz określanie wskazań dotyczących np. konieczności 

zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny lub konieczności stałej opieki nad dzieckiem. Wszystkie 

te informacje będą znajdowały się w orzeczeniu Twojego dziecka. Wniosek  

o wydanie orzeczenia należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania  

o niepełnosprawności. 
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