Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
nr 7/2017
PROCEDURA ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ
WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM ŚW. S. FAUSTYNY W BRZESKU

Podstawa prawna:
o

Ustawa z dn. 14 grudnia2016 r. Prawo Oświatowe

o

Rozporządzenie MEN z dn. 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci

o

Rozporządzenie MEN z dn. 07 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające z publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych

o

Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach, przedszkolach
i placówkach.

o

Statut Przedszkola zawierający zapis regulujący możliwość prowadzenia wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka w placówce.

§1
Organizacja zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju

1. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 r.ż. do czasu
objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju oraz zgody organu prowadzącego przedszkole.
2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie opinii wydanej
przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną, wniosku rodzica/prawnego opiekuna i za
zgodą organu prowadzącego przedszkole.
3. Dyrektor powołuje zespół do wczesnego wspomagania rozwoju, wskazuje koordynatora i
nadzoruje prawidłową realizację programu.
4. Wnioski o rozpoczęcie realizacji wczesnego wspomagania na terenie placówki złożone do
10 dnia każdego miesiąca umożliwią podjęcie terapii z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze od 4 do 8
godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb.
6. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu zajęć. Harmonogram jest zgodny z
organizacją danego roku szkolnego.
7. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
8. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
w grupach 2 – 3 – osobowych, z udziałem rodzin.
9. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola dla dzieci do niego uczęszczających.
10. W przypadku kiedy placówka nie zatrudnia odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności
dziecka specjalistów, Dyrektor może zlecić prowadzenie części zajęć specjalistycznych
instytucjom alternatywnym.
11. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka na WWRD w przypadku niemożności
zapewnienia specjalistów.

§2
Specyfika zespołu

1. W skład zespołu wchodzą powołani przez dyrektora specjaliści posiadający kwalifikacje
zgodne z potrzebami dziecka wskazanymi w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju: m.in.:
a) Pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.
b) Psycholog
c) Logopeda
d) Rehabilitant
e) Terapeuta SI
2. Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez Dyrektora placówki, odpowiedzialny
za: zatwierdzanie indywidualnych programów, organizowanie spotkań zespołu,
monitorowanie wdrażanych działań i efektów pracy zespołu i opracowywanie dokumentacji.
3. Do zadań zespołu należy:
a) Ustalanie harmonogramu działań wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.
b) Opracowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z
uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka.
c) Dokonywanie oceny efektywności i analizowanie skuteczności pomocy z zakresu
wczesnego wspomagania udzielanej dziecku i jego rodzinie.
d) Wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wspomagania rozwoju dziecka
stosowanie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań.
4. Szczegółowe zadania pracy zespołu obejmują następujące obszary:

a) Praca z dzieckiem:





Usprawnianie
Nauczanie
Wspieranie
Wychowanie

b) Praca z rodzicami:




Pozyskiwanie informacji
Wspieranie
Informowanie o postępach dziecka i sposobach pracy w domu

c) Współpraca z instytucjami alternatywnymi (poradnia psychologiczno - pedagogiczna,
pion medyczny i In.)
5. Zespół współpracuje z rodziną dziecka poprzez prowadzenie konsultacji, udzielanie
instruktażu i porad w zakresie pracy z dzieckiem w warunkach domowych.
6. Zespół dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

§3
Dokumentacja wczesnego wspomagania

1. W skład dokumentacji dziecka objętego WWRD wchodzą:
a) Opinia o potrzebie WWRD
b) Wniosek rodzica (załącznik nr 1) do dyrektora o zorganizowanie dziecku zajęć na
terenie placówki.
c) Informacja dla rodziców o powołaniu Zespołu WWR (załącznik nr 2)
d) Harmonogram zajęć dziecka. (załącznik nr 3)
e) Kontrakt zawarty pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a zespołem
specjalistów. (załącznik nr 4)
f) Harmonogram spotkań z rodzicami. (załącznik nr 5)
g) Okresowa ocena efektywności w ramach WWRD i wnioski do dalszej pracy
(załącznik nr 6)
h) Indywidualny program WWRD.
i) Zgoda na przeprowadzenie diagnozy psychopedagogicznej. (załącznik nr 7)
j) Zawiadomienie o Zespole. (załącznik nr 8)
k) Dziennik zajęć pracy z dzieckiem.
l) Diagnoza dziecka (wywiad, testy, opracowane wyniki badań).
m) Inna specjalistyczna dokumentacja dot. dziecka.

§4
Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice/ opiekunowie prawni mają prawo do:
a) Udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem.
b) Rzetelnej informacji dot. potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka oraz instruktażu i
porad w zakresie pracy w warunkach domowych.
c) Indywidualnych, wcześniej ustalonych spotkań z terapeutami.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do:
a) Zapewnienia dziecku systematycznego udziału w zajęciach.
b) Punktualnego przyprowadzania dzieci na zajęcia.
c) Ścisłej współpracy z zespołem specjalistów w zakresie kontynuowania terapii w warunkach
domowych.
d) Przekazywania informacji/ dokumentacji dot. stanu zdrowia dziecka, diagnoz,
realizowanych innych form terapii.
e) Uczestnictwa w spotkaniach ewaluacyjnych.
f) Telefonicznego lub osobistego zgłaszania przewidywanej nieobecności dziecka.
3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach wynikających z harmonogramu nie
ma możliwości odpracowywania zajęć (dotyczy również dni wolnych od pracy, planowanych
urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów).
Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznym
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny wchodzi w życie z dniem
04.09.2017 r Zarządzeniem nr 7/2017

Brzesko, dnia …………………

Załącznik nr 1
WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA
ROZWOJU NA TERENIE PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. ŚW. S. FAUSTYNY

Na podstawie opinii nr ………………………….. o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydanej przez ………………………………………………………………………..
……………………………………………………, zwracam się z prośbą o organizację zajęć
terapeutycznych dla mojego dziecka…………………. ……………………………..na terenie
przedszkola lub w placówkach alternatywnych.

…………………………………………………
Podpis rodzica/ opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
Brzesko, dn…………………………

Powołuję zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Dla …………………………………………….
Posiadającej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego/orzeczenie o potrzebie
indywidualnego obowiązkowego przygotowania pedagogicznego/opinię poradni
psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka*


niepotrzebne skreślić

W skład zespołu wchodzą:
Lp.
1.

Nazwisko i imię specjalisty

Funkcja

Podpis

Koordynator prac
zespołu logopeda

2.
3.
4.
5.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

……………………………………………………………
Pieczątka i podpis dyrektora placówki

Załącznik nr 3

Brzesko, ………………………..…..

………………..
Pieczęć przedszkola

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA

INFORMACJA DLA RODZICÓW
(PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA)
Sz. P.
……………………………………….
imiona i nazwisko rodziców

Niniejszym informuję, iż dla Państwa Syna/Córki, ……………………..,
zostały ustalone następujące zajęcia specjalistyczne, które będą realizowane w okresie
od………………… do ………………r. w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.

Formy pomocy

Dni tygodnia i godziny
realizacji form pomocy

Ilość godzin
w tygodniu

Miesięczna ( 4 tyg)
ilość godzin

Zajęcia logopedyczne
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
Rewalidacja
Zajęcia z psychologiem
Zajęcia SI
Suma przydzielonych godzin w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

………………….
Podpis dyrektora
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Załącznik nr 4
Brzesko, dn. ……………..

KONTRAKT
Zawarty pomiędzy zespołem wczesnego wspomagania w składzie:
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
a rodzicami ……………………………… - ………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
(imiona i nazwiska rodziców)
Kontrakt obowiązuje od dnia ………………………………..
1. Członkowie zespołu wczesnego wspomagania zobowiązują się do:
 Zapoznania rodziców z programem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i
 kierunkami działań;
 Opracowania harmonogramu spotkań z dzieckiem i jego rodziną oraz przedstawienia
go rodzicom;
 Udzielania wsparcia i pomocy dziecku i jego rodzinie, zależnie od potrzeb;
 Realizowania działań zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami zawartymi w opinii
o wczesnym wspomaganiu;
 Rzetelnego informowania rodziców o postępach i zachowaniu dziecka;
 Prowadzenia konsultacji specjalistycznych z rodzicami, przygotowywania instruktażu,
zależnie od potrzeb;
 Przekazywania materiałów metodycznych do pracy z dzieckiem w domu.
2. Rodzice dziecka zobowiązują się do:
 Zapoznania się z procedurą WWRD;
 Współpracy z zespołem w zakresie realizacji celów terapeutycznych;
 Realizowania zaleceń zespołu;
 Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych;
 Punktualnego przyprowadzania dziecka na zajęcia;
 Uczestnictwa w planowanych w harmonogramie spotkaniach z zespołem specjalistów;
 Informowania o potencjalnych nieobecnościach dziecka na zajęciach (cztery kolejne
nieobecności dziecka na zajęciach, bez wcześniejszego zgłoszenia, powodują
zawieszenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania).

Podpis członków zespołu:

Podpis rodziców dziecka:

Załącznik nr 5
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z ROODZICAMI W RAMACH REALIZACJI
PROGRAMU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU
Rodzaj spotkania

1. Zebranie informacyjne:
- ustalenie zasad i metod współpracy
- popisanie kontraktów i harmonogramów pracy
2.Spotkanie diagnostyczne:
- wywiad i rozmowa z rodzicami
- ustalenie zasad i metod współpracy
3.Spotkanie ewaluacyjne śródroczne:
- przekazanie informacji dotyczących zaobserwowanych
postępów terapii, indywidualnych problemów
uczestników terapii
- udzielanie wskazówek do dalszej pracy
- ewentualna modyfikacja indywidualnego programu
terapii
4.Spotkanie podsumowujące pracę terapeutyczną
w danym roku szkolnym

Data

Podpis rodzica

Podpis
członków
zespołu

Załącznik nr 6
Brzesko, dn. ……………………
OKRESOWA OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ W RAMACH WWRD
I WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY
I. SEMESTR
Imię i nazwisko dziecka:
Rodzaj zajęć:
Prowadzący:
1. Które z realizowanych form i sposobów pomocy były skuteczne? W jakim zakresie?
2. Które z realizowanych form i sposobów pomocy były nieskuteczne? W jakim
zakresie?
3. Których form lub sposobów pomocy nie realizowano? Jaka była przyczyna
zaniechania?
4. Które spośród założonych celów udało się zrealizować?
5. Których celów nie udało się osiągnąć? Co było przyczyną?
6. Jakie metody pracy okazały się najskuteczniejsze?
7. Wnioski do dalszej pracy, decyzja zespołu:
Zespół:
................................................
................................................
................................................
...............................................
................................................
..........................................…..
................................................
................................................
................................................
...............................................
................................................
.............................................…

REALIZACJA UDZIELANEJ POMOCY W RAMACH WWRD
I SEMESTR
Imię i nazwisko dziecka:
Rodzaj zajęć:
Prowadzący:

Załącznik nr 7
Brzesko, dn. ……………………………

ZGODA NA PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY DZIECKA

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie diagnozy psychopedagogicznej mojego dziecka
………………………………………….………………………………..
(imię i nazwisko dziecka)
w celu stworzenia i dostosowania indywidualnego planu terapeutycznego.

……………………………………………
Podpis rodzica

Załącznik nr 8

Brzesko, ………….…..r.

Sz. P.
……………….

ZAWIADOMIENIE O ZESPOLE WWRD

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że w dn. ………. (…..) o godz. ….. odbędzie się
w przedszkolu spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona okresowej oceny
efektywności działań podejmowanych w ramach WWRD
dla Państwa syna/córki,
………………………….…….., oraz przedstawi wnioski do dalszej pracy w I/II semestrze
………………… r.
Zapraszam do uczestnictwa w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców (prawnych
opiekunów).
Z poważaniem,

……………………………..

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

