
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

 Wczesne wspomaganie rozwoju jest formą pomocy dzieciom, których rozwój 

przebiega nieprawidłowo ze względu na wykrytą niepełnosprawność. Podstawą do objęcia 

dziecka takim wspomaganiem jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

wydana przez zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej. Poradnia w tym przypadku działa o przepisy prawa oświatowego- 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. poz. 1635). Na podstawie opinii, dzieci 

niepełnosprawne oraz ich rodziny obejmowane są kompleksową pomocą od chwili 

stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.  

 

 Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami 

rozwojowymi, a w szczególności dzieci: 

 niesłyszące; 

 słabosłyszące; 

 niewidome; 

 słabowidzące; 

 niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją; 

 niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym; 

 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

 z niepełnosprawnością sprzężoną  (kiedy występują co najmniej dwie z powyższych 

niepełnosprawności). 

 

 Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane  

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, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).  

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda 

oraz w zależności od potrzeb inni specjaliści. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.  

 

 Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie ich psychoruchowego  

i społecznego rozwoju. Istotą wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest dostarczanie 

fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy psychologicznej i pedagogicznej, aby 

wesprzeć rozwój dziecka we wszystkich sferach funkcjonowania. Pomoc udzielana we 

wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka 

dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze 

wtórnym. 

 

 Zakres oddziaływań prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów 

deficytów rozwojowych. Może ono obejmować:  

 usprawnianie ruchowe;  

 rozwój mowy i innych sposobów komunikowania się;  

 usprawnianie zmysłu wzroku i słuchu;  

 stymulację wielozmysłową;  



 trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie. 

 

 Sfery rozwijane podczas wczesnego wspomagania rozwoju to umiejętność 

naśladowania i dopasowywania, mowa bierna (rozumienie mowy), mowa czynna, 

umiejętności szkolne, samodzielność, zachowania społeczne i zabawa. Wszelkie działania 

zespołu wczesnego wspomagania rozwoju mają na celu podniesienie poziomu 

funkcjonowania dziecka oraz wspieranie rodziców w procesie opieki i wychowania.  

 

 Wczesna stymulacja rozwoju dziecka jest bardzo ważna, ponieważ w tym okresie 

centralny układ nerwowy ma wyjątkowo dużą plastyczność, co daje możliwość korelacji 

zaburzonych funkcji i kompensowania deficytów. Ponadto małe dzieci mają większą łatwość 

uczenia się i są bardziej podatne na terapię (wiele zaburzeń narasta wraz z wiekiem, co 

utrudnia terapię i edukację). Dzieci łatwiej generalizują wypracowane przez siebie 

umiejętności i nawyki. Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego samodzielności, 

dojrzałości do nauki w szkole, efektywności tej nauki i późniejszym funkcjonowaniu jako 

człowieka dorosłego. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i podejmie się działania 

stymulujące i wspomagające rozwój dziecka, tym lepsze rokowania dla dziecka i szansa na 

lepsze funkcjonowanie. W oparciu o wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej można 

wyróżnić symptomy, na które rodzic powinien zwrócić uwagę w rozwoju dziecka. 

 

Co powinno zaniepokoić rodziców niemowlęcia? (w 1. roku życia dziecka): 

 

 prężenie się, napinanie; 

 brak kontaktu wzrokowego; 

 słaba reakcja na bodźce płynące z otoczenia (np. brak reakcji na głosy bliskich osób, 

brak reakcji na światło); 

 głowa ciągle zwrócona w jedną stronę; 

 problemy z karmieniem (np. dziecko bardzo słabo ssie, krztusi się); 

 stały płacz, krzyk; 

 asymetryczne ułożenia tułowia i kończyn; 

 nietrzymanie głowy; 

 nadmierna wiotkość kończyn; 

 słabiej wyrażone ruchy spontaniczne kończyn lub ich nieprawidłowe ułożenia; 

 nadmierny spokój (dziecko wydaje się „leniwe”); 

 potrzeba częstego bujania; 

 brak umiejętności siadania lub chodzenia we właściwym czasie; 

 brak rozumienia prostych poleceń; 

 brak wyciągania rączek do zabawek (dziecko nie chwyta); 

 nieumiejętność wypowiadania pojedynczych słów.  

 

Co powinno zaniepokoić rodziców małego dziecka? (powyżej 1. roku życia): 

 

 brak reakcji na własne imię; 

 nadwrażliwość lub niedostateczna wrażliwość na dźwięki czy dotyk; 

 nieumiejętność wypowiadania prostych słów, krótkich zdań;  

 wyraźne unikanie kontaktu z osobami bliskimi, w tym kontaktu wzrokowego; 

 problemy z koncentracją uwagi (dziecko nie skupia się na żadnej czynności); 

 brak umiejętności chodzenia; 

 wyraźne preferencje jedzeniowe, czyli jedzenie wyłącznie wybranych potraw; 



 trudności w kontaktach z rówieśnikami. 

 

Jakie znaczenie dla dziecka i jego rodziny ma wczesne wspomaganie jego rozwoju?  
 

 Wczesne wspomaganie odgrywa istotną rolę, ponieważ: 

 zmniejsza ryzyko wystąpienia opóźnień rozwojowych dziecka; 

 spełnia funkcję leczniczą – umożliwia w miarę normalny proces rozwoju i zapobiega 

pogłębianiu wad; 

 zmniejsza skutki uboczne dysfunkcji dziecka; 

 jest efektywną metodą pomocy rodzicom w zakresie postępowania z dzieckiem 

niepełnosprawnym; 

 dostarcza informacji z zakresu diagnozy, możliwej genezy dysfunkcji, prognoz, 

wiedzy na temat prawidłowego rozwoju dziecka i jego stymulacji; 

 umożliwia całej rodzinie przystosowanie się do nowej sytuacji związanej z obecnością 

i postępowaniem wobec dziecka z niepełnosprawnością.  

 

 Podstawę efektywnego wspomagania rozwoju stanowi dobra współpraca 

specjalistów i rodziców, umiejętność budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu 

(empatii), zaufaniu oraz poszanowaniu kompetencji. Najważniejszą rolę we współpracy  

z zespołem pełnią zawsze rodzice dziecka.  

 

 Zespół specjalistów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju 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 instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy  

z dzieckiem; 

 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. 
 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są na terenie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach pod postacią: 
 terapii psychologicznej; 

 terapii pedagogicznej; 
 terapii logopedycznej; 
 terapii integracji sensorycznej; 
 terapii ręki. 
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