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ZASADY NABORU NA ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PŁOŃSKU 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 
 

1. Podstawą do przyjęcia dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) jest posiadanie 
przez dziecko ważnej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez publiczną 
poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 
2. Na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci od momentu 
wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. 
3. Kryteria przyjęcia na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Płońsku: 

 kontynuacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w naszej Poradni, 
 opinia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju wydana przez naszą 

Poradnię, 
 miejsce zamieszkania –dzieci zamieszkujące i uczęszczające do placówek na terenie powiatu 

płońskiego, 
 możliwość zapewnienia na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku zajęć 

terapeutycznych odpowiadających potrzebom wynikającym z niepełnosprawności dziecka (nasza 
placówka nie udziela wsparcia dzieciom wymagającymi rehabilitacji ruchowej). 

4. Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 30.06.2022 r. do 15.07.2021 r. : 
 drogą elektroniczną, 

 bezpośrednio w sekretariacie poradni w godzinach jej pracy. 
5. W celu zgłoszenia dziecka z opinią wydaną przez inną niż nasza poradnię, do wniosku należy 
dołączyć oryginał opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju (lub kopię, jeżeli dziecko w okresie do 
31.08.2022r. będzie realizowało zajęcia w innej placówce) – zapis ten nie dotyczy dzieci, których rodzice 
ubiegają się o kontynuację zajęć. 
6. Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne jest podejmowana w ciągu dwóch tygodni od 
zakończenia rekrutacji tj. do 29 lipca 2022 r. 
7. Rodzice są powiadamiani o wynikach postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie. 
8. Dzieci, które nie zakwalifikują się na zajęcia w ramach WWR w roku szkolnym 2022/2023 zostaną 
wpisane na listę rezerwową. 
9. Decyzja dotyczącą rodzaju realizowanych przez dziecko zajęć w ramach programu WWR podjęta 
zostanie biorąc pod uwagę potrzeby dziecka i rodziny oraz możliwości Poradni. 
10. Godziny zajęć terapeutycznych są ustalane indywidualnie zgodnie z grafikiem pracy 
poszczególnych terapeutów.  
 

Uwaga !!! 
 

Wnioski złożone przed lub po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane!  
O przyjęciu na zajęciach w ramach WWR nie decyduje kolejność zgłoszeń!  

Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione wnioski! 
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