
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

 
Ustawy i rozporządzenia: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Art. 127. 5. 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, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 

pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania 

psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności                      

do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. 

 

Art. 127. 7. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym 

wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub 

placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną 

opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia. 

 

Art. 127. 19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 

1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego, 

warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 5,                  

w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając                           

w szczególności przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju 

psychoruchowym, a także formy współpracy z rodziną dziecka; 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem.” 

Art. 4. ust. 3. Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 

2 pkt 2–4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy               

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa                  

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

 

Art. 12. ust 1. Rada Ministrów w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. przyjmie program 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, opracowany na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Program dotyczy w szczególności: 

1) wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

2) opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie, o którym mowa 

w art. 4 ust. 3; 

3) wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej; 

4) pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin z dzieckiem 

posiadającym zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3. 

 

Art. 12. ust  3. Program może być również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub 

znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej                 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających 

odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie                        



o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej  z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

 

Art 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym 

wspomaganiem”, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie,                 

a także formy współpracy z rodziną dziecka. 

 

Art. 3. 2. 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. 

Art. 3. 3. W skład zespołu, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzić również 

inni niż wymienieni w ust. 2 specjaliści. 

 

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

w miesiącu. 

2. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor podmiotu,  

o którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 

– osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w zależności od potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dziecka określonych przez zespół. 

3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu 

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być 

wyższy niż określony w ust. 1. 

 

§ 7. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie 

ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu 

Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022. 

Cele i zadania programu: 

X Jednostki samorządu terytorialnego 

Cel szczegółowy e): udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, rodzicom                     

i nauczycielom. 

1) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne przez 

udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 

 



5. Rozporządzenie Ministra edukacji narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie 

szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno – 

opiekuńczych. 

§ 1. 1. Do szczegółowych zadań publicznego przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły podstawowej, w tym specjalnej, specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, ośrodka rewalidacyjno- 

-wychowawczego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), albo poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

poradni specjalistycznej, które w danym powiecie pełnią funkcję wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego dalej „ośrodkiem”, należy: 

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka; 

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej 

pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, 

psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej; 

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom; 

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz –             

w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, 

psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów; 

 

2. Ośrodek może: 

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia 

niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia; 

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną 

z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb; 


