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mgr Marzena Sapalska 
Szkoła Podstawowa w Nieradzie 

WCZESNE  WSPOMAGANIE 

ROZWOJU  DZIECKA 

zkoła Podstawowa w Nieradzie znajduje się na terenie Gminy Poczesna. 
Dyrektorem szkoły jest mgr Bożena Tomala. W budynku szkoły przepro-
wadzony został generalny remont i dobudowano nową salę gimnastyczną. 

Obecnie pod względem architektonicznym budynek przystosowany jest dla osób 
niepełnosprawnych. Szkoła posiada dobrą bazę dydaktyczną.  

Szkoła liczy osiem oddziałów, w tym są klasy I–VI i dwa oddziały przed-
szkolne: 3-, 4-, 5-latki i 6-latki. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było utwo-
rzenie w roku szkolnym 2005/2006 klasy integracyjnej, jak do tej pory jedynej na 
terenie Gminy Poczesna. Obecnie jest to klasa IV integracyjna. Uczęszcza do niej 
czworo uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Zgodnie z orzeczeniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla 
uczniów zorganizowano indywidualne zajęcia rewalidacyjne, które prowadzi oligo-
frenopedagog, logopeda i tyflopedagog. Również uczniowie z innych klas posia-
dający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęci specjalistyczną 
opieką. Jeden uczeń jest nauczany indywidualnie.  

W roku szkolnym 2007/2008 w szkole wprowadzono wczesne wspomaganie 
rozwoju dziecka, które zorganizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji i Sportu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci. Rodzice dwójki dzieci złożyli podanie z prośbą 
o zorganizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dla ich dziecka. Po otrzymanej 
zgodzie organu prowadzącego szkołę – Urzędu Gminy w Poczesnej zostały 
wprowadzone zmiany w arkuszu organizacyjnym szkoły oraz w Statucie Szkoły.  

Statut Szkoły  
Rozdział IV. Organizacja szkoły 

§ 12 
 14. W szkole organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na 

celu pobudzanie psychoruchowe i społeczne dziecka. Zespół wczesnego wspo-
magania rozwoju powołany jest przez dyrektora szkoły. Pracą zespołu koordy-
nuje dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel.  

 15. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 
8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb 
dziecka. 

 16. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie 
z dzieckiem i jego rodziną. 
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 17. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor 
szkoły. 

 18. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także 
w domu rodzinnym.  

W przypadku dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju diagnoza 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej jest następująca: 

1. całościowe zaburzenia rozwojowe – cechy autyzmu 
2. opóźniony rozwój psychoruchowy głównie w zakresie mowy.  

W związku z tym dyrektor szkoły wydała zarządzenia powołujące dwa zespoły 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  

Członkowie I zespołu:  

1. oligofrenopedagog – mgr Marzena Sapalska 
2. logopeda – mgr Iwona Wałęska  
3. psycholog – mgr Barbara Kidawa  

Członkowie II zespołu:  

1. oligofrenopedagog – mgr Anna Żurek 
2. logopeda – mgr Iwona Wałęska  
3. psycholog – mgr Barbara Kidawa  

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka działa na terenie szkoły i do-
mu dziecka. Koordynatorem zespołu jest dyrektor szkoły. Termin spotkań 
koordynatora z zespołem ustalony został na pierwszy poniedziałek każdego 
miesiąca. Ze spotkań sporządzane są notatki. Każdy zespół działa zgodnie z opra-
cowanym Regulaminem. Określone zostały także zadania poszczególnych czło-
nków zespołu. Opracowany został Plan WDN w zakresie wczesnego wspo-
magania rozwoju dziecka, który zamieszczono poniżej. 

Plan wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Tabela 1 

Lp. Zadanie 
Sposób  

realizacji 
Termin  

realizacji 
Osoby odpo-
wiedzialne 

1. 
Problematyka 
pracy z dziec-
kiem i rodzicami  

Opracowanie 
i przedstawienie 
referatów 

Wg potrzeb 
Członkowie 
zespołu  

2. 
Wskazywanie 
kierunków pracy 
z dzieckiem 

Prowadzenie zajęć 
otwartych dla 
rodziców 

Wg 
harmonogramu 

Członkowie 
zespołu 

3. 
Monitorowanie 
pracy 
z dzieckiem 

Opracowanie doku-
mentów do monito-
rowania pracy 
z dzieckiem 

Pierwszy 
poniedziałek 
miesiąca 

Członkowie 
zespołu 
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Lp. Zadanie 
Sposób  

realizacji 
Termin  

realizacji 
Osoby odpo-
wiedzialne 

4. 

Udział 
w zewnątrz-
szkolnym 
doskonaleniu 
nauczycieli  

Udział w kursach 
i szkoleniach/ 
zaświadczenia 

Oferty „WOM”  
i SODN 
w Częstochowie 
METiS  
w Katowicach  

Członkowie 
zespołu 

5. 
Dzielenie się 
wiedzą i umiejęt-
nościami  

Prowadzenie zajęć 
otwartych dla 
członków zespołu 

Wg 
potrzeb 

Członkowie 
zespołu 

6. Udział w WDN 
Udział w szkolenio-
wych posiedzeniach RP 

Wg 
harmonogramu  

Członkowie 
zespołu 

 

Opracowany został harmonogram zajęć z dzieckiem, który przedstawia się 
następująco:  

– psycholog – 1 godzina w miesiącu – zajęcia w domu dziecka 

– logopeda – 3 godziny w miesiącu – na terenie szkoły  

– oligofrenopedagog – 4 godziny w miesiącu – na terenie szkoły.  

Dzieci uczęszczają również na zajęcia do oddziału przedszkolnego 6-latków, 
którego wychowawcą jest mgr Anna Macherzyńska.  

Dla każdego dziecka opracowany został indywidualny program wczesnego 
wspomagania rozwoju w oparciu o:  

– opinię Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

– wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną dokonaną przez zespół i obserwację 
dziecka.  

Indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawiera 
następujące informacje:  
– stan zdrowia dziecka, 
– zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
– organizację pracy, 
– metody i formy pracy, 
– przyjęty system motywacji, 
– cele główne, 
– cele szczegółowe, 
– ewaluację, 
– pisemną zgodę rodziców na realizację programu. 

W pracy z dzieckiem nauczyciele specjaliści wykorzystują różnorodne metody 
pracy między innymi:  
– metody obserwacji – pokaz 
– metody praktycznego działania – zabawa integracyjna, zabawa twórcza,  
– metody słowne – rozmowa, opowiadanie, opis, 
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– metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, 
– metoda Aktywności M.Ch. Knillów, 
– metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennissona, 
– muzykoterapia.  

Praca z dzieckiem podlega ewaluacji.  

Podczas realizacji programu zakłada się systematyczną ewaluację osiągnięć 
i umiejętności poprzez: 
– systematyczną obserwację dziecka i zapisywanie spostrzeżeń w Zeszycie obserwacji, 
– rozmowy z wychowawcą oddziału przedszkolnego, 
– rozmowy z rodzicami, 
– analizę prac dziecka. 

Analiza postępów dokonywana jest na koniec I semestru oraz na zakończenie 
bieżącego roku szkolnego.  

W pracy z dzieckiem bardzo ważna jest współpraca z rodziną. W związku z tym 
dokonana została diagnoza środowiska rodzinnego. Opracowano zasady i formy 
współpracy z rodziną, które są następujące: 

 indywidualne spotkania nauczycieli specjalistów z rodzicami, 

 organizowanie w miarę możliwości spotkań ze specjalistami mogącymi udzielić 
wsparcia, 

 odwiedziny dziecka w domu rodzinnym – przynajmniej jeden raz w semestrze 
oraz w miarę potrzeb i na życzenie rodziców, w celu obserwacji i oddziaływania 
na dziecko w środowisku rodzinnym, 

 integracyjne spotkania rodziców i dzieci, 

 pomoc w przeprowadzeniu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka, 

 tworzenie indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

 indywidualna praca z dzieckiem, 

 udział rodziców w spotkaniach Grupy wsparcia dla rodziców dzieci o spec-
jalnych potrzebach edukacyjnych. 

Opracowano także harmonogram współpracy z rodziną dziecka i rodzeń-
stwem – zgodnie z Indywidualnym programem wczesnego wspomagania rozwoju 
oraz harmonogram zajęć otwartych. Rodzice uczestniczą także w spotkaniach 
grupy Wsparcia dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

Członkowie zespołu ściśle współpracują z domem rodzinnym a także z Powia-
tową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie.  

Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas działania oraz współpraca z rodziną 
przyczynią się do osiągania przez dzieci sukcesów na miarę ich możliwości. 

Marzena Sapalska  


