
 
 

 
 
                                                                                Drodzy rodzice/opiekunowie 
 
                                                         Rozpoczął się nowy rok szkolny 2013/2014, przypominamy  
             o możliwości skorzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju Twojego dziecka 
                                              w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Mieście n/Pilicą 
 
 

Zespół Wczesnego wspomagania rozwoju działa w Ośrodku od 2010 roku. 
Obejmujemy bezpłatną opieką dzieci z zagrożoną niepełnosprawnością intelektualną 
i fizyczną, z zaburzeniami rozwoju mowy, z niedosłuchem lub głuchotą, z zespołem Downa, 
autyzmem, porażeniem mózgowym oraz innymi nieprawidłowościami rozwojowymi. 
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma przede wszystkim na celu pobudzanie 
psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności. 
                           W zajęciach uczestniczą dzieci od drugiego roku życia do chwili podjęcia nauki 
w szkole. Podstawą objęcia dziecka i rodziny wczesnym wspomaganiem rozwoju jest ,,Opinia 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju” wydawana przez Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka oraz złożenie do Dyrektora Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego podania o przyjęcie na zajęcia.  Zajęcia organizowane są  
w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych  
i potrzeb dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.  
W zależności od potrzeb, dzieci wraz z rodzicami uczestniczą w zajęciach prowadzonych 
przez specjalistów. 
                         W zespole wczesnego wspomagania rozwoju pracują specjaliści z dużym 
doświadczeniem oraz przygotowaniem do pracy z małymi dziećmi. Terapie prowadzą 
specjaliści, którzy posiadają kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi: oligofrenopedagog, 
tyflopedagog, surdopedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant ruchowy oraz inni specjaliści 
w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. Głównym zadaniem Zespołu jest 
interdyscyplinarna pomoc ukierunkowana na poprawienie funkcjonowania dziecka poprzez 
pobudzanie jego psychoruchowego i społecznego rozwoju oraz udzielanie wieloaspektowego 
wsparcia jego najbliższej rodzinie. W okresie wczesnego wspomagania rozwoju 
najważniejsze jest rozpoznawanie wszelkich oznak sugerujących, iż rozwój dziecka jest 
zaburzony. Wielostronna diagnoza (psychologiczna, logopedyczna, edukacyjna, 
pedagogiczna), pozwalają zaplanować realny program oddziaływań terapeutycznych. Praca 
zespołu to przede wszystkim pomoc w radzeniu sobie z nową sytuacją, pomoc w zakresie 
prawidłowej interpretacji zachowań dziecka i właściwej na nie reakcji.  Specjaliści udzielają 
również pomocy w zakresie: kształtowania postaw i  zachowań pożądanych w kontaktach  
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, udzielanie 
porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, pomoc w przystosowaniu 
warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz pozyskiwaniu i wykorzystaniu  
w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.  Zadanie 
to realizowane jest w toku spotkań na terenie Ośrodka.  
                            Na przestrzeni 3 lat obserwujemy wzrost zainteresowania rodziców potrzebą 
uczestniczenia w tego rodzaju zajęć.  



                          Rodzice chętnie uczestniczą w spotkaniach na terenie Ośrodka, czego 
przykładem była wysoka frekwencja na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2012/2013. 
Dzieci otrzymały dyplomy ukończenia zajęć w roku szkolnym 2012/2013.  Rodzice mieli 
okazję wzajemnie się poznać, nawiązać ze sobą kontakt, chętnie też wymieniali się swoimi 
doświadczeniami.  
                           Mamy nadzieję i zachęcamy do dalszej intensywnej współpracy, gdzie 
wspólne oddziaływanie zarówno specjalistów jak i Was rodziców stwarza szanse rozwojowe 
Waszych dzieci. 
 

 
 
 
 

Wszystkich rodziców/opiekunów zainteresowanych objęciem swojego dziecka 
specjalistyczną formą wspomagania rozwoju zachęcamy do zapoznania się z ofertą 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą na stronie internetowej  
www.osw-franciszek.pl 
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