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REGULAMIN 

TERAPII W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie 

 

§ 1 

1. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 w Warszawie organizowane są zajęcia 

wczesnego wspomaganie rozwoju, mające na celu pobudzanie psychoruchowego  

i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 

w szkole. 

2. Terapia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przeznaczona jest dla dzieci  

z rejonu poradni, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

3. Nadzór nad realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju sprawuje dyrektor poradni. 

§ 2 

1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju powoływany jest przez dyrektora poradni na 

podstawie: 

a. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

b. zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego do PPP 15 o objęcie zajęciami 

terapeutycznymi dziecka w ramach wczesnego wspomagania rozwoju; 

c. oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o tym, że dziecko nie korzysta  

z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w innej 

placówce oświatowej. 

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

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

a. pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog, 

b. psycholog, 

c. neurologopeda/logopeda 
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d. inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny – rehabilitant, 

terapeuta integracji sensorycznej, itp. 

3. Pracą zespołu kieruje koordynator pracy zespołu, powołany przez dyrektora poradni. 

4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dysponuje pomocami dydaktycznymi 

i sprzętem niezbędnym do prowadzenia zajęć. 

5. Zespół terapeutyczny spotyka się systematycznie (zwykle raz w miesiącu) w celu 

opracowania i ewaluacji programów oraz omówienia problemów i potrzeb 

poszczególnych dzieci i ich rodzin.  

§ 3 

Do zadań zespołu należy w szczególności: 

a. ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka; 

b. jeśli zachodzi potrzeba, nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub 

ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub 

innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

c. opracowanie i realizowanie 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; 

d. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie; wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny; planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

§ 4 

1. Koordynator pracy Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju: 

- kieruje pracą zespołu; 
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- odpowiada za przygotowanie przez zespół programu terapeutycznego, prawidłowe 

dokumentowanie działań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,  

w tym spotkań; 

- organizuje cykliczne spotkania zespołu, które poświęcone są omówieniu problemów 

dziecka i jego rodziny, ewaluacji programów, a także ustalaniu dalszego przebiegu  

i rodzaju zajęć specjalistycznych dla dziecka. 

2. Psycholog: 

- przeprowadza diagnozę psychologiczną w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz 

metody testowe dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka; 

- opracowuje wraz z innymi członkami zespołu indywidualny program terapeutyczny, 

- wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby  

w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie 

do potrzeb i postępów dziecka; 

- udziela rodzicom/opiekunom prawnym pomocy w zakresie kształtowania postaw 

i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wskazówek do pracy z dzieckiem; 

- koordynuje współpracę z rodzicami; 

- na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, wraz z zespołem, przygotowuje opinię 

psychologiczną. 

3. Pedagog specjalny/terapeuta: 

- przeprowadza diagnozę w oparciu o wywiad, obserwację dziecka oraz metody testowe 

dostosowane do specyfiki zaburzeń i rozwoju dziecka; 

- opracowuje wraz z innymi członkami zespołu indywidualny program terapeutyczny; 

- prowadzi zajęcia terapeutyczne z dzieckiem mające na celu pobudzanie 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, stosownie do jego niepełnosprawności 

w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną 

diagnozę; 

- przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wskazówki do pracy z dzieckiem w domu; 
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- wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby  

w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie 

do potrzeb i postępów dziecka; 

- na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, wraz z zespołem, przygotowuje opinię 

pedagogiczną. 

4. Neurologopeda/logopeda: 

- przeprowadza diagnozę neurologopedyczną/logopedyczną;, 

- opracowuje wraz z innymi członkami zespołu indywidualny program terapeutyczny; 

- prowadzi terapię neurologopedyczną/logopedyczną stosownie do niepełnosprawności 

dziecka w oparciu o zalecenia z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

i własną diagnozę; 

- przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wskazówki do pracy z dzieckiem w domu; 

- wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby  

w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie 

do potrzeb i postępów dziecka; 

- na prośbę rodziców/opiekunów prawnych, wraz z zespołem, przygotowuje opinię 

logopedyczną. 

5. Rehabilitant/specjalista z zakresu usprawniania ruchowego/terapeuta integracji 

sensorycznej: 

- ustala wraz z innymi członkami zespołu indywidualny program terapeutyczny; 

- prowadzi zajęcia mające na celu pobudzanie psychoruchowego rozwoju dziecka,  

a w szczególności naprowadzanie na prawidłowy wzorzec ruchowy i aktywne 

wykonywanie ruchu, stosownie do niepełnosprawności dziecka w oparciu o zalecenia  

z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i własną diagnozę; 

- przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wskazówki do pracy z dzieckiem w domu; 

- wraz z zespołem systematycznie dokonuje oceny postępów dziecka, w razie potrzeby  

w uzgodnieniu z zespołem modyfikuje indywidualny program terapeutyczny stosownie 

do potrzeb i postępów dziecka; 
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- na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, wraz z zespołem, przygotowuje stosowną 

opinię. 

§ 5 

Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach zajęć wczesnego 

wspomagania poprzez: 

- prowadzenie indywidualnych kart przebiegu zajęć; 

- opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych; 

- opracowanie oceny postępów dziecka; 

- opracowanie specjalistycznych opinii. 

§ 6 

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

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem  

i jego rodziną. 

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

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

rodzin. 

4. Zajęcia terapeutyczne realizowane są w czasie trwania roku szkolnego. 

§ 7 

1. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez: 

- udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych  

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami 

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania; 

- udzielanie instruktaży i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy 

z dzieckiem; 
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- pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz  

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

§ 8 

1. Na zajęcia ZWWR przyjmowane są dzieci według kolejności zapisu. Po wyczerpaniu 

miejsc tworzona jest lista rezerwowa, na którą na bieżąco można zapisywać dzieci 

posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania. Przy zapisie dziecka na terapię 

w ramach ZWWR wymagane jest przedstawienie kopii w/w opinii. 

2. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia na kolejny rok szkolny mają dzieci kontynuujące 

terapię. 

3. Przydział zajęć terapeutycznych jest tworzony na dany rok szkolny. 

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych na terapię powiadamiani są 

przez zespół o sposobie i terminie przyjmowania zapisów, które odbywają się na 

początku każdego roku szkolnego. Z uwagi na specyfikę organizacyjną pracy poradni, nie 

ma możliwości zmiany terminu zajęć w trakcie roku szkolnego.  

4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci przyjmowanych do zespołu w trakcie roku szkolnego 

(w przypadku zwolnienia się miejsca) nie mają możliwości wyboru terminu. 

Proponowany jest wyłącznie zwalniający się termin.  

5. Warunkiem przyjęcia na terapię – po zakwalifikowaniu – jest wypełnienie i złożenie 

przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku (oraz ewentualnych dodatkowych 

oświadczeń związanych z terapią).  

6. Z zajęć mogą korzystać dzieci bez oznak infekcji. Katar, gorączka, złe samopoczucie itd. 

mogą być powodem, dla których terapeuta nie przyjmie dziecka na zajęcia w danym dniu 

lub je przerwie. 

7. Na zajęcia konieczne jest przynoszenie obuwia na zmianę i wygodnego stroju 

dostosowanego do charakteru zajęć. 

8. Każde z zajęć trwa 30 minut, spóźnienie będzie skutkowało skróceniem czasu. 
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9. Planowana nieobecność na zajęciach powinna być zgłaszana możliwie jak najwcześniej 

przed terminem zajęć – osobiście, telefonicznie lub mailowo. 

10. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje skreśleniem dziecka z listy 

uczestników ZWWR. 

11. Nie ma możliwości odpracowania zajęć, które wypadają w dni wolne od pracy (święta), 

podczas urlopów, zwolnień lekarskich terapeuty i nieobecności dzieci na zajęciach. 

12. Jeżeli rodzic/opiekun prawny nie oczekuje na dziecko w placówce w czasie trwania 

zajęć, powinien uzgodnić ten fakt z terapeutą. W tym przypadku zobowiązany jest do 

punktualnego odbierania dziecka po skończonej terapii.  

13. W przypadku rezygnacji z zajęć wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna 

prawnego.  


