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Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju? 

Wczesne wspomaganie rozwoju to systematyczne działania podejmowane wobec 

niepełnosprawnego dziecka i jego rodziny przez zespół specjalistów: psychologa, pedagoga, 

logopedę, rehabilitanta, terapeutę integracji sensorycznej (w zależności od potrzeb), mające 

na celu stymulację rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Dodatkowo 

specjaliści pomagają rodzicom: 

 w kształtowaniu postaw i zachowań pożądanych w kontakcie z dzieckiem: 

wzmacnianiu więzi emocjonalnej między rodzicami i dzieckiem, rozpoznawaniu 

właściwych zachowań dziecka i reagowaniu na nie, 

 udzielają instruktażu i porad w pracy z dzieckiem, 

 pomagają przystosować warunki w domu do potrzeb dziecka, pozyskać  

i wykorzystywać odpowiednie środki dydaktyczne i niezbędny sprzęt. 

Gdzie prowadzone są zajęcia i w jakim wymiarze czasowym? 

Zajęcia organizowane są w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach 

podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, 

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, 

ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 

w tym poradniach specjalistycznych. Zajęcia mogą odbywać się także w domu rodzinnym 

dziecka, zwłaszcza w przypadku dzieci, które nie ukończyły trzeciego roku życia.  

W miesiącu dziecko  uczestniczy w 4 do 8 godzin terapii, która może być kontynuowana do 

momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. Dzieci  mogą również uczestniczyć  

w zajęciach w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci (grupa liczy do 3 osób). 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju określa 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.08.2017r. 

Komu przysługuje pomoc w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i jak ją uzyskać? 

Pomoc przysługuje dzieciom niepełnosprawnym i ich rodzinom na podstawie Opinii  

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

W celu uzyskania opinii, rodzice powinni złożyć do poradni psychologiczno - pedagogicznej 

wniosek o badanie dziecka, następnie wniosek o wydanie opinii wraz z zaświadczeniem 

lekarskim. 

Dlaczego podejmowanie działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju jest tak 

ważne? 

Wzmożone oddziaływania terapeutyczne i korygujące u najmłodszych dzieci mają swoje 

uzasadnienie w rozwoju dziecka, który najintensywniej przebiega w ciągu pierwszych lat 

życia. Jest to okres największej plastyczności mózgu, w związku z czym pozytywna 

stymulacja odniesie największe efekty. Aby działania były jeszcze efektywniejsze, ważne jest 

wykorzystywanie do stymulacji rozwoju sytuacji codziennych. Z tego względu we wczesnym 



wspomaganiu rozwoju podkreśla się rangę zaangażowania rodziców we wspieraniu rozwoju 

dziecka i kładzie nacisk na podawanie przez specjalistów instruktażu, w jaki sposób czerpać 

potencjał rozwojowy z codziennej aktywności. 

 


