
Dz.U.2013.1257 z dnia 2013.10.29 

Wersja od: 29 października 2013 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ   

z dnia 11 października 2013 r. 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§  1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, mającego 

na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnospraw-

ności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej "wczesnym wspomaganiem", w tym kwalifikacje wyma-

gane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z rodziną dziecka. 

§  2. Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w 

specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań 

zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują 

środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania. 

§  3.  

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty, zwany dalej "zespołem", jest powoływany przez dyrektora odpo-

wiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osobę kierującą inną formą wychowania przed-

szkolnego. 

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, w szcze-

gólności: oligofreno-pedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2)  psycholog; 

3)  logopeda; 

4)  inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

3. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1)  ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i 

harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka; 



2)  nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu za-

pewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb; 

3)  opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji pro-

gramu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postę-

pów dziecka; 

4)  analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w in-

dywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz 

planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

4. Pracę zespołu koordynuje dyrektor odpowiednio przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba 

kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, albo upoważniony odpowiednio przez dyrektora lub 

osobę kierującą nauczyciel. 

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wcze-

snego wspomagania. 

§  4.  

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. 

§  5.  

1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku ży-

cia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

2. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor odpowiednio przed-

szkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w 

uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

§  6. 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 zacho-

wań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; 

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

3)  pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozy-

skaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego 

sprzętu. 

§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.   


