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ORGANIZACJA  WCZESNEGO  WSPOMAGANIA 

ROZWOJU  DZIECKA  I  JEGO  RODZINY  

W  PUBLICZNEJ  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO- 

-PEDAGOGICZNEJ  NR  3  W  CZĘSTOCHOWIE 

ziałania na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci realizowane 
przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Często-
chowie to: 

 diagnoza (często wykonywana w domu dzieci, z możliwością wczesnej inter-
wencji, doradztwa, rozmów terapeutycznych z rodzicami) kończąca się – w uza-
sadnionych przypadkach – wydaniem kwalifikacji do wczesnego wspomagania 
rozwoju (czyli decyzją Zespołu Orzekającego o wydaniu opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju); 

 realizowanie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w formie indywidualnej 
lub grupowej na terenie Poradni lub w miejscu zamieszkania dziecka – zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r.  
(Dz. U. nr 23 poz. 133). 

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizowane są w Poradni od stycz-
nia 2006 r. Początkowo zajęciami objęto 10 małych dzieci. Aktualnie pracujemy 
z 25 dziećmi w różnym wieku – począwszy od 18 miesiąca życia do 8 roku życia 
(dzieci odroczone od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego). Począwszy od 
roku szkolnego 2005/2006 aż do chwili obecnej objęliśmy tą formą pomocy 
38 dzieci. 

Dzieci obejmowane wczesnym wspomaganiem rozwoju borykają się najczęściej 
z takimi problemami rozwojowymi i niepełnosprawnościami, jak: opóźniony 
rozwój psychoruchowy, mieszane zaburzenia neurorozwojowe, wrodzone wady 
układu nerwowego, zaburzenia o podłożu genetycznym, całościowe zaburzenia 
rozwoju ze spektrum autyzmu. Ponadto występują izolowane lub współwystępu-
jące wady sensoryczne (niedosłuch, niedowidzenie). Obejmujemy również pomocą 
dzieci z towarzyszącym opóźnionym rozwojem mowy. 

Zespół specjalistów poradni realizujących wczesne wspomaganie to: pedagodzy 
(4 osoby), psycholodzy (4 osoby) oraz logopedzi (3 osoby). Pedagodzy mają przy-
gotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, adekwatnie do określonych niepełno-
sprawności dzieci, a wiec są to osoby z przygotowaniem do pracy z dziećmi 
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autystycznymi, niedosłyszącymi i niesłyszącymi (surdopedagog), z uszkodzonym 
wzrokiem (tyflopedagog). Wśród logopedów jest także neurologopeda. Pracę 
całego Zespołu na terenie Poradni koordynuje i organizuje dyrektor PPP-P nr 3  
– Jadwiga Mysłek.  

Dla każdego dziecka powoływany jest osobny zespół wczesnego wspomagania 
rozwoju, a wiec aktualnie pracuje 25 zespołów. Zespoły powołuje dyrektor 
poradni. Decyzja o powołaniu konkretnego zespołu wydawana jest na piśmie. 
Standardowy skład zespołu to: pedagog, psycholog i logopeda. 

Jedna z osób w zespole, wskazana przez dyrektora poradni, koordynuje jego 
całoroczną pracę. Do zadań koordynatora należy opracowywanie na bieżąco 
harmonogramów spotkań z dzieckiem i jego rodzicami oraz harmonogramów 
okresowych spotkań konsultacyjnych członków zespołu (co jest ważne z uwagi na 
konieczność oceny postępów dziecka, uwzględnienia zmian w diagnozie funkcjo-
nalnej, a tym samym dostosowania i modyfikacji w programach wczesnego wspo-
magania rozwoju). Ponadto, istotnym zadaniem koordynatora, jest skoordyno-
wanie opracowania indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju 
dla dziecka przez cały zespół specjalistów, zawarcie kontraktu z rodzicami (posta-
wienie jasnych warunków współpracy i oczekiwań wobec rodzica, wzbudzenie 
w nim odpowiedzialności za pracę i postępy rozwojowe dziecka). 

Model pracy w Zespole WWR w Poradni to cykliczny proces rozpoczynający 
się od analizy diagnozy wstępnej (1) wykonanej w Poradni lub dostarczonej do 
Poradni przez rodzica. Jest to analiza diagnozy lekarsko-psychologiczno-peda-
gogiczno-logopedycznej zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju, która jest warunkiem powołania dla dziecka zespołu wspomagającego 
rozwój. Dostarczona przez rodzica opinia – zgodnie z rozporządzeniem MEN 
z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju  
– powinna dać elementarne informacje pozwalające określić i ustalić długofalowo 
kierunki i harmonogram działań w odniesieniu do dziecka i jego rodziny. 

Kolejny etap pracy (2) to okres poznawania możliwości dziecka, jego rodziny 
podczas spotkań w poradni. Trwa on około 4–8 tygodni i służy do zebrania jak 
najpełniejszych danych, informacji o dziecku i jego środowisku wychowawczym. 

Następnie Zespół może opracować wspólną diagnozę funkcjonalną (3). Jest to 
diagnoza aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka w różnych zakresach, bez 
konieczności odnoszenia jej do przyjętych norm rozwojowych, czy przeliczania 
ilorazów inteligencji. Diagnoza funkcjonalna służy ocenie możliwości dziecka 
poprzez analizę jego mocnych i słabych stron, służy określeniu sfery najbliższego 
rozwoju (tego, co może dziecko uzyskać potencjalnie przy pomocy dorosłych), 
pozwala określić zakres oddziaływań i szczegółowe, przewidywalne cele opera-
cyjne, wskaźniki realizacji programu. Koncentrujemy się na celach operacyjnych, 
które są bliskie, wydają się realne do osiągnięcia, jasno, konkretnie określone 
i zazwyczaj jest ich niewiele. Stawianie zbyt dużej ilości celów lub zbyt ogólnych, 
zbyt daleko wybiegających w przyszłość nie da miary osiągania sukcesów w pracy 
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z dzieckiem, trąci sztucznością, jest z założenia mało realne. W opracowaniu 
programów wczesnego wspomagania rozwoju opieramy się na własnych obserwac-
jach i gotowych narzędziach diagnozy, ale również bierzemy pod uwagę wypo-
wiedzi rodziców np. w formie ankiet oraz bieżącą wymianę informacji. To wszyst-
ko pozwala uzyskać całościowy obraz dziecka w danym momencie jego rozwoju. 

Etap kolejny (4) to opracowanie konkretnego indywidualnego programu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. 

Następny (5) etap to właściwa praca w zakresie wczesnej stymulacji, konkretne 
oddziaływania stymulujące rozwój dziecka, czyli realizacja programu indywi-
dualnego. Zgodnie z przepisem dotyczącym wczesnego wspomagania rozwoju 
zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu dla każdego 
dziecka. Przebieg zajęć jest dokumentowany w teczkach indywidualnych dzieci, 
w których znajduje się całość gromadzonej stopniowo dokumentacji dziecka. 

Kolejny (6) etap pracy – następuje zazwyczaj po całym roku oddziaływań  
i systematycznego zbierania szczegółowych spostrzeżeń o dziecku i rodzinie. 
Dokonujemy wówczas podsumowania całorocznej pracy i opracowujemy – na tej 
podstawie - ponowną diagnozę funkcjonalną. Uwzględniamy tutaj to, co dziecko 
osiągnęło, ale również i to, czego nie udało się osiągnąć w porównaniu do 
założonych wskaźników, celów operacyjnych (jest to dla nas również istotna 
diagnostycznie informacja o dziecku, jego realnych możliwościach). 

Następny 7 etap to powrót do 3 etapu, czyli opracowania kolejnego programu 
wczesnego wspomagania rozwoju, który uwzględnia nową diagnozę funkcjo-
nowania dziecka i jego środowiska wychowawczego, odpowiada na nowe prob-
lemy, nowe pytania, nowe wyzwania w związku z koniecznością dalszej stymulacji 
dziecka. 

 

Proces wczesnego wspomagania 

rozwoju

1 diagnoza wstępna

2 poznawanie dziecka, zbieranie informacji

3 diagnoza funkcjonalna

4 opracowanie indywidualnego programu wwr

5 realizacja programu wwr

6 podsumowanie realizacji wwr

 

Schemat 1 Proces wczesnego wspomagania rozwoju 

Staramy się systematycznie angażować rodziców w proces wczesnego wspo-
magania rozwoju ich dziecka. Począwszy od pomocy w gromadzeniu informacji 
o dziecku, poprzez udział w opracowaniu programu wczesnej stymulacji (bierzemy 
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pod uwagę wnioski rodziców, co do tego, które sfery lub zachowania trudne są 
szczególnie uciążliwe i wymagają szczególnie intensywnej stymulacji, działań na-
prawczych). Praktycznie każde zajęcia kończą się rozmową z rodzicami (najczęściej 
z inicjatywy rodziców), a wiec instruktaż i bieżące porady kierowane do rodzica to 
integralna część każdych zajęć. Rodzice mają także możliwość, aby skorzystać 
z proponowanego im udziału w grupie wsparcia bądź w zajęciach „Szkoły dla 
Rodziców” (cykliczny trening umiejętności, kompetencji rodzicielskich). Mogą 
skorzystać z konsultacji lekarskich. Nierzadko udzielamy wsparcia, rozmawiamy 
o dziecku – na wniosek rodzica – w placówkach, do których ono uczęszcza (kon-
sultacje). 

Zajęcia na terenie poradni są prowadzone w małych gabinetach lub dwóch 
salach terapeutycznych. Konkretne, indywidualne programy do pracy z dziećmi 
wykorzystują w całości lub fragmentarycznie wybrane metody usprawniająco-
terapeutyczne, np.: 

 metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne, 

 metoda kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, 

 metoda Castillo – Moralesa, 

 metoda dobrego startu, 

 program rozwijający percepcję wzrokową „Wzory i obrazki” M. Frostig, 

 program C. Sutton, 

 „Szkoła dla rodziców” – J. Sakowskiej, 

 muzykoterapia, 

 metoda Knillów, 

 autorska metoda „Terapia przez twórczość”, 

 gry i zabawy terapii pedagogicznej – J. Jastrząb, 

 ćwiczenia energetyzujące, rozwibrowujące, oddechowo-głosowe, zaczerpnięte 
z metody Dyna – Lingua M.S., 

 programy komputerowe o charakterze psychodydaktycznym i inne. 

 

Specjaliści Zespołu WWR w poradni często uczestniczą w szkoleniach pod-
noszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe w tej sferze. Systematycznie 
bogacimy warsztat pracy, gromadzimy nowe pomoce do bieżącej pracy z dziećmi, 
zdając sobie sprawę z tego, że „efekt nowości” (zarówno w sferze środków sty-
mulujących rozwój dziecka, jak i pomysłów realizacji codziennych zajęć ze strony 
osób prowadzących stymulację) jest w tej dziedzinie szczególnie pożądany. 

Agnieszka Zwolska 

 
 


