
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 78 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY 
 

W INSTYTUCIE “POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA” W WARSZAWIE 
 
 
 
 
 

 

Czym jest WWRD? 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia polegające na kompleksowej 

stymulacji rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, a także 

wskazówki przekazywane rodzicom. 

 

Zakres tych oddziaływań może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez 

specjalistów deficytów rozwojowych. Może obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, 

mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd. 

 

Łączenie usprawniania w zakresie małej i dużej motoryki z terapią psychopedagogiczną może 
zwiększyć i ukierunkować aktywność własną dziecka. 

 

Wcześnie podjęte działania kompensacyjno-wyrównawcze, dostosowane do rodzaju 

zaburzonych funkcji, wieku, możliwości i potrzeb małego dziecka, mogą stworzyć mu 

możliwość aktywnej zabawy, działania i nauki. 
 
 

 

Dla kogo WWRD? 
 
Dla dzieci z niepełnosprawnościami, całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz ich rodzin.  
Od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole. 



 

Gdzie można uzyskać opinię o WWR i jakie dokumenty są 
wymagane? 
 

Jeżeli rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwuje nieprawidłowości  

w zachowaniu i rozwoju psychoruchowym malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry 

lub neurologa powinien zgłosić się do publicznej lub niepublicznej, w tym specjalistycznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. 

 

Zatrudnieni w poradni specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego 

rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej oceny funkcjonalnej. 

Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli 

dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania. 

 

Pamiętając o tym, że „Wczesna Interwencja to zbiór świadczeń i usług skierowanych do 

małych dzieci i ich rodzin, dostępnych na życzenie i w określonym momencie życia dziecka  

i obejmujących każde działania podjęte w sytuacji, gdy dziecko potrzebuje specjalnego 

wsparcia”, staramy się tego wsparcia udzielać. 
 

Uwaga! Wszystkie niezbędne do wypełnienia druki otrzymuje się w poradni. 
 
 

 

Ile godzin WWR przysługuje? 
 

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin  
w miesiącu. 
 

W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny miesięczny wymiar godzin 

zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż 8 godzin. Zwiększenie liczby 

godzin wymaga zgody organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, w której dziecko 

realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 
 
 

 

Kogo obejmujemy zajęciami? 
 

Dzieci, które realizują turnus: 
 

● Na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Neurologicznej,  
● Na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej,  
● Na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Narządu Ruchu,  
● Na Oddziale Rehabilitacji Pediatrycznej,  
● Przez Poradnię Rehabilitacji Pediatrycznej. 

 

Z uwagi na przyległość wczesnego wspomagania rozwoju do przedszkola, w ramach opinii  
o wwr, przyjmujemy dzieci od 2 roku życia do podjęcia nauki w szkole. 



Jak przygotować się do pierwszej wizyty? 
 

Jeżeli dziecko otrzymało od lekarza skierowanie do któregoś z wyżej wymienionych 

oddziałów i już jest zapisane na turnus to na początku zawsze należy skierować się do 

Głównego Budynku w celu założenia dziecku historii choroby. 
 

Następnie trzeba udać się do sekretariatu danego oddziału lub poradni. Tam Panie założą 

dziecku kartę i pokierują na wizytę do jednego z naszych lekarzy. Lekarz pediatra lub 

neurolog skieruje dziecko na szereg zajęć, w tym między innymi zajęcia wczesnego 

wspomagania rozwoju. 
 

Uwaga! Pamiętaj, aby na pierwsze zajęcia wwr zabrać ze sobą opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju! 
 
 

 

Jakie zajęcia może otrzymać dziecko na turnusie? 
 

● Rehabilitację ruchową (NDT Bobath/ Vojta),  
● Psychologa,  
● Neurologopedię,  
● Basen,  
● Integrację sensoryczną,  
● Wczesne wspomaganie rozwoju. 

 
 

 

Gdzie odbywają się zajęcia WWR? 
 

W budynku Rehabilitacji: 
 

● RB: pokój 9a - dwóch specjalistów WWR  
● RC: pokój 23b - jeden specjalista WWR 

 
 
 
 

Ile czasu trwają zajęcia WWR? 
 

30 minut. 



Jak wyglądają takie zajęcia? 
 

Przebieg zajęć uzależniony jest od potrzeb i możliwości każdego dziecka. Na podstawie opinii 

o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju wydanej przez poradnię rejonową oraz 

wywiadu z rodzicami/ opiekunami ustalany jest indywidualny plan pracy z dzieckiem. Zajęcia 

prowadzone są indywidualnie (młodsze dzieci) lub w małych, 2 - 4 osobowych grupach i mają 

na celu wspomóc rozwój psychoruchowy dzieci. Poziom rozwoju motorycznego, 

intelektualnego, emocjonalnego i społecznego decydują o włączeniu dziecka do 

odpowiedniej grupy lub terapii indywidualnej. 
 

Szczegółowe oceny możliwości i umiejętności dzieci przeprowadzamy na początku i na końcu 

każdego turnusu. Kompleksowość form terapii stosowanych w trakcie zajęć łączy elementy 

małej i dużej motoryki z przygotowaniem funkcjonalnym do czynności codziennych, nauki 

planowania ruchu oraz doskonalenia funkcji poznawczych. 
 

W trakcie zajęć staramy się tworzyć przyjazną, spokojną atmosferę, motywując dzieci do 

wykonywania nowych zadań o wyższej skali trudności. Często dzieciom towarzyszą rodzice 

włączając się do zabaw i aktywności. Wspólnie układamy program kompensacyjno-

wyrównawczy, uwzględniając potencjał rozwojowy dziecka w zakresie możliwości 

motorycznych, poznawczych, komunikacyjnych i społecznych. 
 

 

Co robić z dzieckiem po zakończeniu turnusu? 
 

 

Pod koniec każdego turnusu udzielamy rodzicom/ opiekunom porad i wsparcia w zakresie 

wspierania rozwoju ich dziecka, oraz wskazówek do dalszej pracy w domu. Pomagamy  

w zrozumieniu trudności dziecka, zauważeniu jego dobrych stron, oraz dzielimy się swoją 

wiedzą i wieloma wskazówkami. Podczas takich rozmów rodzice/ opiekunowie są 

informowani o obecnych możliwościach i dalszych potrzebach dziecka. Sugerujemy również 

jak dalej, efektywnie kierować rozwojem dziecka. 
 

Na zakończenie rodzic/ opiekun otrzymuje także propozycje ćwiczeń jakie może wykonywać 

z dzieckiem w domu oraz sugestie dotyczące doboru odpowiednich zabawek edukacyjnych. 

Dodatkowo udzielana jest informacja o przysługujących uprawnieniach i możliwościach 

korzystania z innych form pomocy w różnych placówkach. 

 



Szanowni Państwo! 
 

Zapraszamy na platformę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 78 im. Ewy Szelburg-Zarembiny  

w IPCZD gdzie znajdują się przykładowe ćwiczenia wspomagające rozwój oraz pomysły na 

dobrą zabawę z dzieckiem w domu. 
 

• https://padlet.com/mdunin/qifhjnw67gok?fbclid=IwAR0x-

rOuzUSnpyR1GSRUTKsCNeOBcRPxcx5qotq10Nfrrgu7uXsiesgOfYc 

• https://padlet.com/szelburg/pk33zpu7xcnm?fbclid=IwAR3pIwTAGNrvb97_MjvPDQV

FFdAmhfTWkrVS8kK-XhoNlzp-kK1iEyub56A 

 
KONSPEKTY ORAZ KARTY PRACY: 

• https://padlet.com/sasa791/phqm2d733g32 

 
Zachęcamy również do indywidualnego kontaktu z naszymi specjalistami: 
 

 Kontakt e-mail: 

Anna Łańcucka - Sztompka a.lancucka@zss78.warszawa.pl  

Natalia Mikos n.mikos@zss78.warszawa.pl  

Dominika Modzelewska d.modzelewska@zss78.warszawa.pl  
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