
WCZESNE WSPOMAGANIE 
 

        Od Września 2010 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu  w 

Nowym Mieście nad Pilicą oferuje nową formę pracy z dzieckiem i jego rodziną czyli Wczesne 

Wspomaganie Rozwoju. Jest to „wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działanie 

mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i 

komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od 

chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole. 

 

Wczesne wspomaganie dzieci może dotyczyć: 

- stymulacji rozwoju intelektualnego, 

- rozwoju motorycznego, 

- stymulacji polisensorycznej, 

- rozwoju mowy i języka, 

- orientacji i poruszania się w przestrzeni, 

- usprawniania widzenia i słuchu, 

- umiejętności samoobsługowych, 

- funkcjonowania w środowisku rówieśniczym. 

 

Rodzicom oferujemy: 

- wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, 

- pomoc we właściwym organizowaniu najbliższego otoczenia dziecka, 

- porady na temat jego rozwoju, 

- zajęcia instruktażowe i poradnictwo w zakresie działao rewalidacyjnych, 

- pomoc w wyborze zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu i pomocy rehabilitacyjnych, 

- kontakt z innymi rodzicami mającymi podobne problemy z dziedmi. 

 

 



         Wczesne wspomaganie powinno byd podjęte jak najszybciej. Im wcześniej rozpoznamy, że 

coś złego dzieje się z naszym dzieckiem, tym wcześniej możemy mu pomóc.  

         Warunkiem objęcia dziecka o zaburzonym rozwoju formą pomocy jest złożenie do 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego podania i dołączenie oryginału opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanego przez Poradnię Psychologiczno – 

Pedagogiczną. Po skierowaniu dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania zostaje powołany 

specjalny zespół składający się z osób z odpowiednim przygotowaniem do pracy z małym 

dzieckiem. W skład zespołu wczesnego wspomagania wchodzą min. pedagog posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (surdopedagog, 

oligofrenopedagog), psycholog, rehabilitant ruchowy, logopeda i inne osoby mogące pomóc 

dziecku i jego rodzinie. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki, przy której zespół został 

zorganizowany. 

        Priorytetowymi zadaniami zespołu jest określenie kierunków działao w zakresie wczesnego 

wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, opracowanie i realizowanie indywidualnego programu 

terapii dla każdego dziecka dostosowany do jego potrzeb i możliwości analizowanie skuteczności 

form pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. 

          Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju organizuje się w wymiarze 4-8 godzin 

miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych małego dziecka i jego 

rodziny. Praca z dzieckiem odbywa się w Ośrodku przy udziale rodziców, prowadzona może byd 

także w domu rodzinnym.  

          Ścisła współpraca zespołu z rodzicami, czasami z rodzeostwem, czy dalszą rodziną dziecka, 

pozwala na pełne zaangażowanie członków rodziny i spójne niesienie pomocy 

niepełnosprawnemu dziecku. Jest to współpraca oparta na wielu płaszczyznach. Jest bowiem, 

zarówno formą wzmacniania więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, kształtowania 

właściwych postaw i zachowao rodziny względem niepełnosprawności, a także przyjmuje rolę 

zajęd instruktażowych dla rodziców w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem, 

specjalistycznych porad i konsultacji dotyczących przystosowania warunków domowych do 

potrzeb dziecka, wykorzystania niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy zakupu właściwych 

pomocy dydaktycznych.   



          Rodzice zobligowani są do systematycznego, regularnego i aktywnego uczestnictwa w 

zajęciach wczesnego wspomagania, są oni bowiem najważniejszymi terapeutami swojego 

dziecka! 

 zagrożonym niepełnosprawnością,  

 z zaburzeniami rozwoju mowy,  

 z niedosłuchem lub głuchotą, 

 z autyzmem, 

 z innymi nieprawidłowościami rozwojowymi. 

 

ORGANIZUJEMY ZAJĘCIA DLA DZIECI OD CHWILI WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W 

ROZWOJU DZIECKA, DO PODJĘCIA PRZEZ NIE NAUKI W SZKOLE (OD 2 - 6 R.Ż.): 

 

- w domu rodzinnym dziecka  

lub w ośrodku z udziałem rodziców  

(dzieci do ukooczenia 3. r.ż.), 

- w ośrodku, w grupach po 2-3 dzieci z udziałem rodziców  

(dzieci powyżej 3. r.ż.). 

 

W RAMACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA STOSUJEMY W 

PRACY METODY TAKIE JAK: 

 

• Integracji Sensorycznej (SI) celem terapii SI (od angielskiego sensory integration) 

jest poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji sensorycznej, tj. tego co jest odbierane 

przez różne zmysły naszego organizmu. Głównym zadaniem jest dostarczenie kontrolowanej 

ilości bodźców sensorycznych: przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych w taki 

sposób aby dziecko odpowiadało reakcją poprawiającą integrację tych bodźców. 

Terapia integracji sensorycznej może byd przeprowadzona po wcześniejszych kompleksowych 

badaniach. Polega na wykonywaniu dwiczeo w sztucznie stworzonych warunkach, gdzie działają 

takie bodźce na układ przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, z jakimi można się spotkad 



na co dzieo. Dziecko nie uczy się konkretnych umiejętności, lecz poprawiając integrację 

sensoryczną wzmaga procesy nerwowe, dzięki czemu te umiejętności pojawiają się samoistnie, 

w naturalny sposób. Aby dwiczenia były atrakcyjne, a jednocześnie efektywne wykorzystywane 

są różnorodne przybory i przyrządy. Dwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego 

dziecka. Terapia SI ma postad "naukowej zabawy", w której dziecko chętnie uczestniczy. Do 

terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, 

proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. Terapia SI może byd 

wykorzystywana w działalności profilaktycznej. Stymulując prawidłowy rozwój dzieci już od 

wieku niemowlęcego, a szczególnie w przypadku tzw. grupy ryzyka okołoporodowego, 

zapobiega późniejszym nieprawidłowościom rozwojowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Marii Montessori- Metoda zaproponowana przez Marię Montessori daje dzieciom 

możliwośd poznawania świata inaczej, bardziej go doświadczając na sobie.  Montessoriaoskie 

pomoce dydaktyczne kształcą wszystkie zmysły dziecka pobudzając je, przez ich stałe używanie, 

w sposób naturalny. Dzieci mogą wąchad, smakowad, patrzed, dotykad. Mogą przede wszystkim 

pracowad w indywidualnym tempie i według indywidualnej potrzeby. Same wybierają miejsce 

pracy. Podczas zajęd typu montessoriaoskiego nauczyciel pełni rolę doradcy, przyjaciela, a nie 

kontrolera. Godne podkreślenia jest to, że oni sami pokazują na jakim poziomie rozwoju się 

znajdują, czym się interesują, jakie są ich preferencje. W czasie tej pracy każde dziecko osiąga 

sukces. Metoda Montessori ściśle odpowiada etapom rozwojowym człowieka. „Pomóż mi 

samemu to zrobid” – w tych słowach zamyka się istota metody Montessori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Makaton- wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się. Jest to Program 

Językowy Makaton - system gestów i symboli graficznych. Makaton nie odkrywa czegoś nowego, 

ale wykorzystuje to, co dziecko już zna - proste gesty i rysunki graficzne. Gesty są formami 

wspomagającymi słowne porozumiewanie się (komunikacja totalna lub symultaniczna), służą 

jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. 

Gestom zawsze towarzyszy normalna, gramatyczna mowa. W Makatonie oprócz znaków 

manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które 

nie są w stanie wykonad gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje 

potrzeby i zainteresowania.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Weroniki Sherborne- Celem metody jest wspomaganie prawidłowego rozwoju 

dziecka i korekcja jego zaburzeo. Stąd ważne miejsce w metodzie zajmuje wielozmysłowa 

stymulacja psychomotoryczna i społeczna, oparta o ruch, jako czynnik wspomagania. 

Proponowany terapeutyczny system aktywności wywodzi się z okresu wczesnego dzieciostwa z 

tzw. baraszkowania, które zawiera w sobie element bliskości fizycznej i emocjonalnej. Jest to 

zdaniem W.Sherborne naturalna potrzeba dziecka do zaspakajania tych potrzeb, poprzez 

kontakt z osobami dorosłymi. Powstałe podczas dwiczeo doznania wypływające z własnego ciała 

i odczuwanie go w kontekście z elementami otoczenia, dają dziecku poczucie jego 

indywidualności. Cechą charakterystyczną metody jest rozwijanie przez ruch: świadomości 

własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz 



dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu. Zajęcia odbywają się 

indywidualnie bądź grupowo i trwają ok.30 minut. Partnerami dziecka bywają często ich rodzice. 

Dzieci nie są jednak przymuszane do uczestnictwa w zajęciach.  

W metodzie wyróżnia się cztery grupy dwiczeo:  

- dwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała  

- dwiczenia pomagające zdobyd pewnośd siebie  

- dwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy  

- dwiczenia twórcze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EEG Biofeedback - jest metodą zaliczaną do technik neurologicznych. Są to 

technologie wykorzystujące wiedzę medyczną, psychologiczną i bioinżynieryjną do ulepszenia 

funkcji mózgu, przede wszystkim funkcji poznawczych dzięki zmianie jego czynności 

bioelektrycznej i stymulacji neuroplastyczności. Metoda pozwala na uzyskanie świadomej 

kontroli w zakresie funkcji mózgu, przebiegającej poza naszą świadomością. Metoda ta zwiększa 

występowanie pożądanych i hamuje występowanie niepożądanych fal mózgu. 

Zasada działania Biofeedback: 

- czynności mózgu przetwarzane są w zapis komputerowy w postaci wideogry-pacjent widzi 

wideogrę na monitorze i próbuje kierowad ją własną wolą i umysłem co skutkuje nagrodą w 

postaci punktów, 

- trenujący kontroluje przebieg gry wyłącznie poprzez swoje myśli, 

- terapeuta przy pomocy pozytywnego uwarunkowania dostraja parametry fal mózgowych by 

stymulowad pożądane, a hamowad niepożądane częstotliwości. 

Głównym celem treningu EEG Biofeedback jest wspomaganie ucznia w zakresie: 

- poprawy koncentracji uwagi, 

- opanowanie emocji, 

- usprawnianie procesów myślowych i szybka nauka, 

- nauka rozwijania myślenia i spostrzegawczości, 

- poprawa pamięci, 

- usprawnianie percepcji wzrokowej, 

- usprawnianie percepcji słuchowej, 

- poprawa szybkiego uczenia się, 

- poprawa zaburzeo zachowania. 

 

Trening może zwiększyd i polepszyd funkcje poznawcze z jednej strony, zaś z drugiej 

zrelaksowad, wyciszyd lęki i agresję, polepszyd sen oraz zdolnośd do współpracy z innymi ludźmi. 

EEG Biofeedback jest metodą nieinwazyjną, bezpieczną, nie dającą uzależnienia ani objawów 

ubocznych.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          • Ch. I M. Knillów- Celem tego programu jest rozbudzenie aktywności dzieci, 

zachęcenie ich do działania i przejawiania własnej inicjatywy wykorzystując wrażliwośd ich 

zmysłu dotyku. Każde zajęcia rozpoczynają się i kooczą specjalnie skomponowaną ścieżką 

dźwiękową. Jej zadaniem jest uaktywnienie, uspokojenie i jednocześnie zrelaksowanie dziecka. 

Na początku pracy tą metodą kołyszemy  się z dzieckiem, tworząc atmosferę zaufania. W drugiej 

i trzeciej części muzyka jest bardziej rytmiczna, intensywniejsza. Pozwala to na aktywniejszy 

kontakt z dzieckiem  wykonuje się (m.in. wymachy rękami do góry, pocieranie dłoomi, klaskanie, 

klepanie głowy, brzucha). Na koniec melodia jest uspokajająca, medytacyjna. Służy relaksacji, 

wyciszeniu. Dotyk i Komunikacja wg Knillów- założeniem tego programu to oparcie działao 

stymulujących rozwój dziecka na zmyśle dotyku. Wykorzystuje się tutaj elementy masażu 

Shantali. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OFERUJEMY RÓWNIEŻ POMOC  W  ZALEŻNOŚCI  OD  POTRZEB  DZIECKA W 

ZAKRESIE: 

 

         •Terapii logopedycznej- logopeda kształtuje, doskonali mowę, umiejętnośd komunikowania 

się dziecka poprzez różnego rodzaju zabawy stymulujące rozwój mowy, dwiczenia usprawniające pracę 

aparatu mowy, dwiczenia narządów artykulacyjnych, dwiczenia fonacyjne, dwiczenia słuchowe – słuchu 

fonemowego, fonetycznego i melodii wypowiedzi, wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji   

głosek, dwiczenia rozwijające, bogacące zasób w słowniku biernym i czynnym, dwiczenia rozwijające 

mowę spontaniczną, umiejętnośd wypowiadania się zdaniami. Logopeda daje wskazówki jak pracowad z 

dzieckiem. 

          • Terapii Ruchowej- obejmuje usprawnianie małej i dużej motoryki u dzieci z deficytami 

w rozwoju ruchowym oraz kształtowaniu prawidłowej postawy. Fizjoterapeuta proponuje 

rodzicom zestawy dwiczeo indywidualnych, dzięki którym dziecko będzie doskonaliło rozwój 

motoryczny i postawę ciała. Terapia zawiera dwiczenia: równoważne, koordynacyjne, 

normalizujące napięcie mięśniowe, relaksacyjne. 

         • Terapii pedagogicznej- która obejmuje wiele form zajęd indywidualnych oraz 

grupowych w zakresie stymulacji rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka. 

Pedagog specjalny prowadzi dwiczenia w zakresie usprawniania; percepcji wzrokowej i 

słuchowej, spostrzegania, koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi i myślenia, 

sprawności manualnych, grafomotorycznych, orientacji przestrzennej i świadomości własnego 

ciała, dwiczenia integracji zmysłów, a także trening samodzielności i samoobsługi.  



         • Terapii psychologicznej- obejmuje rozpoznanie możliwości psychofizycznych dzieci 

poprzez prowadzenie badao i działao diagnostycznych. Psycholog udziela rodzicom wsparcia i 

pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci oraz 

poszerza wiedzę rodziców w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi – poprzez organizację indywidualnych konsultacji i rozmów. 

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych objęciem swojego dziecka specjalistyczną formą 

wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Nowym Mieście n. Pilicą na stronie internetowej www.osw-franciszek.pl Podczas spotkania  

ze specjalistami, otrzymacie Paostwo wyczerpujące informacje na temat form pomocy 

specjalistycznej, jaką możemy udzielid Paostwa dziecku. 

 

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY  
 

 

 

http://www.osw-franciszek.pl/

