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Szanowny Panie Ministrze, 

w odpowiedzi na pismo nr ZEW.422.7.2018.MP z 6 marca 2018 r. w sprawie 
organizacji zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uprzejmie 
informuję. 

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym zajęcia w ramach wczesnego 
wspomagania mają  charakter ciągły, bowiem dziecko i jego rodzina mogą  
uzyskiwać  wsparcie od chwili wykrycia niepełnosprawnościl. Zajęcia w ramach 
wczesnego wspomagania organizuje-  się-  w wymiarze od 4 do 8 godzin 
w miesiącu2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, 
za zgodą  organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć  w ramach 
wczesnego wspomagania może być  wyższy niż  8 godzin. Zespół  wczesnego 
wspomagania rozwoju planuje pracę  z dzieckiem i jego rodziną, a także ocenia 
postępy, modyfikuje oddziaływania, zgodnie z potrzebami. 

Prowadzone przez Ośrodek Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka 
Niewidomego i Niedowidzącego w Gdańsku Sobieszewie działania wspierające 
małe dzieci z niepełnosprawnością  są  cenną  i potrzebną  inicjatywą, jednak nie 
mają  one charakteru zajęć  wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 
o których mowa w przepisach oświatowych. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że od października 2017 r. pracuje Zespół  
do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi3 , który w oparciu o zebrane dotychczas wnioski, postulaty 
i rekomendacje, a także analizę  doświadczeń  i rekomendacji 

1  Art. 127 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 F. poz. 59, 
z późn.zm.). 
2  § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1635). 
3  Powołany Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Nr 39/2017 z 13 października 2017 r. 
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międzynarodowych, przygotuje propozycje założeń  zmian w obszarze 
kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Propozycje te będą  uwzględniać  rozwiązania dotyczące wsparcia małych 
dzieci, nie tylko niepełnosprawnych, również zagrożonych 
niepełnosprawnością. 
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