
podstawy prawne 
pomocy i wsparcia dziecka                   

w wieku przedszkolnym

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, sierpień 2021 r.



pomoc psychologiczno - pedagogiczna

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach                       

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu (…) udzielają
uczniom nauczyciele (…) oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu (…)
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi (…) i terapeuci pedagogiczni, zwani
dalej „specjalistami”.

§ 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu (…) jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora przedszkola (…)

4) nauczyciela (…) lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni [psychologiczno – pedagogicznej]

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego;

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci

i młodzieży.

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także

w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się

rodziców ucznia (…).

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy

będą realizowane, dyrektor przedszkola (…) niezwłocznie informuje

pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu (…) rodziców ucznia (…).

§ 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



Nauczyciele (…) i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy [Prawo oświatowe]

§ 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)



Przedszkole (…) prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć

przedszkola (…) jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności

wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia (…) dzieci (…).

Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska (…) dzieci (…) daty i tematy przeprowadzonych

zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność (…) dzieci (…). Przeprowadzenie zajęć

nauczyciel potwierdza podpisem.

Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się

w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona (…) dzieci (…) oraz oddział, do którego uczęszczają (…) adresy

poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy

z dzieckiem (…), a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty

i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy

z dzieckiem (…) oraz odnotowuje się obecność dzieci (…) na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel

potwierdza podpisem.

§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 z późn. zm.).



§ 28 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli (…) i specjalistów udzielających

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu (…) na wniosek

dyrektora przedszkola (…) zapewniają poradnie [psychologiczno –

pedagogiczne] oraz placówki doskonalenia nauczycieli.



kształcenie specjalne

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele                              

i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem (…) zwany dalej 

„zespołem”.

§ 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Pracę zespołu koordynuje odpowiednio nauczyciel grupy, do 
której uczęszcza dziecko, albo specjalista prowadzący zajęcia 

z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola.                        

§ 6 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 

§ 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Zespół opracowuje program po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od 

potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym 

poradnią specjalistyczną.

§ 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Wielospecjalistyczne oceny (…) uwzględniają w szczególności: 
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 
2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów 

lub pomocy nauczyciela (…) 
3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 
przedszkolnym (…), a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia (…) 

indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, (…) także napotykane trudności                         
w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym 

(…) oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

§ 6 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, oraz,                              
w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia                               

i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we 
współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

§ 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 
(…) zwany dalej „programem”, określa: 

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



zakres i sposób dostosowania (…)
programu wychowania przedszkolnego (…) 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem (…) 

§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, 
ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania, w tym – w zależności od potrzeb – na 
komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych 

metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym

§ 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280). 

§ 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb –
zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,                      

w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (…)

§ 6 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 z późn. zm.)



zajęcia rewalidacyjne
(program zajęć w załączeniu do IPET-u)

§ 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut

podstawa prawna: § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502)

Rewalidacja

całokształt podejmowanych i usystematyzowanych działań, mających na celu 

przywrócenie człowiekowi niepełnosprawnemu 

(również intelektualnie) możliwie pełnej sprawności.



W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić 
w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub 
innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, 
w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) –
w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –
w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



zakres współpracy nauczycieli i specjalistów (…)                              
z rodzicami ucznia w realizacji przez przedszkole, oddział 

przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania 
przedszkolnego, zadań wymienionych w § 5;

§ 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy 
wychowania przedszkolnego (…) zapewniają: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie 
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne, (…) 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe              
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne (…)
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od 
potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji 

kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym                       
w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to 

kształcenie; 

§ 6 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych                             
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, (…) 

wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego (…), które są 
realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 

5 uczniów

§ 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie                              
o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od 
początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo 

kształcenie odpowiednio w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego (…), albo 

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego (…), orzeczenia                  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

§ 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora przedszkola (…)                                         
przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, lub pomoc nauczyciela, (…),

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia (…) – inne osoby,                                 
w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

§ 6 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Rodzice ucznia (…) mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także 
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu 

wielospecjalistycznych ocen (…). 

Dyrektor przedszkola (…) zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danym 
przedszkolu (…) rodziców ucznia (…) o terminie każdego spotkania zespołu                          

i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

§ 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Rodzice ucznia (…) otrzymują kopię: 
1) wielospecjalistycznych ocen (…),

2) programu. 

§ 6 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane                   
do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą 

naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, 
(…) lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także 

innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu (…) 

§ 6 ust. 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)



wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci                  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Głównym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest realizacja potrzeb

dziecka obejmowanego tym rodzajem wsparcia, w kontekście

funkcjonowania dziecka i jego rodziny. Potrzeby dziecka i jego rodziny

powinny być bowiem postrzegane nie tylko jako wynik działania czynników

tkwiących w samym dziecku, ale także jednoczesnego oddziaływania tych

uwarunkowań, które składają się na kontekst społeczny, w jakim funkcjonuje

dziecko. Uwzględnienie wpływu środowiska, rodziny - zarówno barier, jak i

czynników wspierających - wpływa na jakość wsparcia udzielanego dziecku.

Koniecznością jest zatem rozpoznanie sytuacji i warunków, które determinują

to, jak dziecko funkcjonuje, przyczyn ograniczających lub wspierających

optymalne funkcjonowanie dziecka, w tym warunków środowiska

rodzinnego.



Wczesne wspomaganie może być organizowane w [przedszkolach], jeżeli:

1) zatrudniają one kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć

w ramach wczesnego wspomagania (…),

2) dysponują pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego

wspomagania indywidualnie i w grupie (…) wyposażonymi w sprzęt

specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (…) zwany dalej „zespołem”, jest

powoływany przez dyrektora [przedszkola]

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

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2) psycholog;

3) logopeda.

W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również

inni (…) specjaliści.

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka posiada osoba, która:

1) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku

psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, w zakresie wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

2) ukończyła studia w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej lub terapii pedagogicznej oraz

posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

3) ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku

psychologia, studia na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, a ponadto ukończyła

studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii

pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

4) ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela logopedy (…).

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1289) 



Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

1) 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;

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie

dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz 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 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci          

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Do zadań zespołu należy w szczególności:

opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego

programu wczesnego wspomagania, zwanego dalej „programem”,

z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie

realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących zajęcia

z dzieckiem;

§ 3 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci                  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Program określa w szczególności:

sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania

dziecka, wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki

w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;

sposób oceny postępów dziecka.

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz

obserwacji dziecka, który zawiera:

1) imię i nazwisko dziecka;

2) numer opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz datę wydania tej opinii;

3) ocenę sprawności dziecka w zakresie: motoryki dużej, motoryki małej, percepcji, komunikacji, rozwoju

emocjonalnego i zachowania;

4) ocenę postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie i eliminowanie barier

i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;

5) informacje dotyczące poszczególnych zajęć realizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie

z dzieckiem i jego rodziną.

W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących

dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego

wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych

dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może

przekraczać 3.

§ 6 ust. 4 - 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)



Dziękuję za uwagę


