ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA
do Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5
I.

Przyjęcie na zajęcia terapeutyczne odbywa się na podstawie rozmowy z
koordynatorem WWR a następnie złożeniem następujących dokumentów:
1. Aktualna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju.
2. Podanie rodzica/opiekuna prawnego do Dyrektora PPP nr 5 o przyjęcie dziecka do
WWRD.
3. Podpisanie kontraktu, w ramach którego powołany przez Dyrektora Poradni
Zespół, określa wymiar zajęć WWRD od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od
możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz Regulaminu Zespołu
Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w PPP Nr 5.
4. W przypadku zmiany miejsca realizowania terapii w ramach wczesnego
wspomagania konieczne jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych
pisemnej rezygnacji do Dyrektora PPP nr 5, co umożliwi zwrot oryginału opinii o
wczesnym wspomaganiu rozwoju.

II.

Do zespołu wczesnego wspomagania rozwoju działającego w Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 5 przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z rejonu działania
poradni tj. uczęszczające do przedszkoli w Dzielnicy Praga – Północ lub dzieci w wieku
0 – 6 lat nieuczęszczające do placówek edukacyjnych ale mieszkające w Dzielnicy
Praga – Północ.

III.

Decyzję o przyjęciu dziecka na zajęcia terapeutyczne podejmuje koordynator w
porozumieniu ze specjalistami zespołu wczesnego wspomagania rozwoju na
podstawie dostępnych miejsc.

IV.

Dla dzieci niezakwalifikowanych na zajęcia terapeutyczne zostanie utworzona lista
dzieci oczekujących. Rodzice/opiekunowie dziecka zostaną telefonicznie
poinformowani o możliwości przyjęcia dziecka na zajęcia terapeutyczne wczesnego
wspomagania rozwoju w PPP Nr 5, w momencie gdy pojawi się taka możliwość.

V.

Zajęcia terapeutyczne z poszczególnymi specjalistami odbywają się na terenie
Poradni i rozpoczynają się we wrześniu. Zajęcia kończą się w czerwcu .

VI.

Na terenie PPP nr 5 terapią objęte są dzieci przez trzy kolejne lata. Dalsze
kontynuowanie terapii możliwe jest jedynie w przypadku wolnych miejsc. Na stronie
Biura Edukacji znajduje się aktualny wykaz placówek publicznych i niepublicznych
realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, do których po tym okresie
należy złożyć stosowne dokumenty.

