
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – CZYM 

JEST I DLA KOGO ? 

      Każde dziecko potrzebuje pomocy dorosłych, aby rozwijać potencjał ukrytych zdolności i 

umiejętności. W przypadku dzieci, których rozwój jest częściowo lub stale zahamowany z 

jakichś powodów, pomoc ta jest niezbędna. Działania rodziców i specjalistów w takich 

przypadkach są nieocenione. Dowiedz się na czym polega ten program i czy Twoje dziecko 

powinno być nim objęte.  

 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – co to takiego ? 

      Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia mające na celu poprawianie 

sprawności dzieci z różnymi deficytami – takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, 

niepełnosprawności, opóźnienia w ogólnym rozwoju lub rozwoju mowy. Ważne jest by dzieci 

z takimi zaburzeniami rozwojowymi stymulować od najwcześniejszego momentu życia, aż do 

rozpoczęcia nauki w szkole. Należy pamiętać, że dziecko musi samo wspinać się po kolejnych 

szczeblach swojego rozwoju. Rodzice mimo najszczerszych chęci, nie mogą go w tym 

wyręczać. Zadaniem dorosłego jest wspomaganie dziecka w jego rozwoju poprzez 

organizowanie procesu uczenia się i czuwanie nad jego przebiegiem. Polega to na 

prowokowaniu kształcących sytuacji – zabaw, zadań do wykonania i ćwiczeń, z których 

dziecko może czerpać wartościowe doświadczenia. W momencie kiedy dziecko posiada 

jakieś zaburzenia rozwojowe, warto proces uczenia wspomóc współpracą ze specjalistami.            

Warunki zasad organizacji oraz kwalifikacji do takich zajęć określa rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci).  

 

 



 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – dla kogo ? 

      Wychowując dziecko rozwijające się prawidłowo wystarczy wyjść naprzeciw jego 

chęciom. Lecz wśród małych dzieci są również takie, których proces rozwojowy jest w jakiś 

sposób zaburzony. Wymienić można najczęstsze problemy dzieci, które kwalifikują do 

skorzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju: 

 

•  uszkodzenia wzroku (np. niedowidzenie), 

• uszkodzenia słuchu (np. niedosłuch), 

• znaczne zaburzenia koordynacji ruchowej, 

• niepełnosprawność umysłową, 

• zaburzenia ze spektrum autyzmu, 

• opóźnienie rozwoju mowy, 

• nieprawidłowości rozwoju ruchowego, 

• ogólne spowolnienie rozwoju. 

 

 

      Przy wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka bardzo ważna jest współpraca specjalistów 

z różnych dziedzin i rodziców. Im wcześniej zostaną zauważone nieprawidłowości 

rozwojowe, tym szybciej i skuteczniej będzie można je korygować.  

 

 

 



WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – co trzeba zrobić, aby dziecko 

mogło uczęszczać na takie zajęcia ? 

      Podstawą do tego, aby dziecko mogło skorzystać z zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju jest uzyskanie OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU.  Taką 

opinię wystawiają poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeżeli więc rodzice podejrzewają, 

że rozwój ich dziecka nie przebiega prawidłowo, powinni się do takiej poradni udać. Zanim 

jednak wykonają ten krok należy zebrać kilka potrzebnych dokumentów. Takimi 

dokumentami mogą być: 

-  zaświadczenie od lekarza specjalisty o występujących u dziecka deficytach (np.: zaburzenia 

słuchu),  

- wyniki jakichś badań wcześniej przeprowadzonych u dziecka 

- dokumentacja z przebiegu wcześniejszych terapii (np.: logopedycznej) 

- opinia z przedszkola o funkcjonowaniu dziecka 

      Warto dlatego najpierw upewnić się jakich dokumentów dana placówka (poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna, do której rodzice chcą się udać) wymaga, by móc rozpatrzeć 

wniosek z prośbą o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

 


