
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA 
PRZY PRYWATNYM TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W KOLE 

62 – 600 Koło; ul. Nagórna 37 
TEL. KOORDYNATORA WWR 796-927-920 

 

REGULAMIN  

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Małego Dziecka przy Prywatnym Tęczowym 

Przedszkolu w Kole 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59,949 i 2203)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635). 

1. Skład zespołu WWR: 

- Specjaliści różnych terapii posiadający niezbędne wykształcenie i doświadczenie w 
pracy z dzieckiem. 

2. Zajęcia odbywają się na terenie Prywatnego Tęczowego Przedszkola, ul. Nagórna 37, 
62-600 Koło. 

3. Zajęcia trwają 60 min. W szczególnych przypadkach dopuszcza się inny podział w 
porozumieniu z Rodzicem/opiekunem dziecka. 

4. Plan zajęć terapeutycznych jest ustalany do 7 dni po złożeniu wniosku i dostarczeniu 
wymaganych dokumentów. 

5. Liczba godzin przysługujących dziecku to 8 godzin w miesiącu. Rodzic ma możliwość 
zmniejszenia liczby godzin na swoją prośbę po złożeniu pisemnej rezygnacji  z 
określonych zajęć. 

6. O rodzaju zajęć i ich zakresie godzinowym realizowanym przez dziecko decyduje zespół 
Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, uwzględniając zalecenia wynikające z opinii o 
Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju dziecka oraz wskazania wynikające z postępowania 
diagnostycznego. 

7. W niektórych szczególnych przypadkach terapeuta zobligowany jest do prowadzenia zajęć 
w formie grupowej, jednak nie większej niż 2–3 osoby. 
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8. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonych terminów i godzin ustalonego 
harmonogramu zajęć terapeutycznych. 

9. Zespół wymienia informacje z rodzicami dziecka osobiście lub telefonicznie (numer tel. 
WWR 796-927-920). 

10. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przedłużenia ani odrobienia w innym terminie. 

11. Dziecko zobowiązane jest posiadać obuwie zmienne oraz strój do zajęć, który nie krępuje 
ruchów. 

12. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają na zajęcia dzieci bez infekcji. W przypadku 
stwierdzenia objawów infekcji podczas zajęć terapeutycznych, terapeuta ma prawo 
zakończyć zajęcia wcześniej. 

13. W przypadku poinformowania terapeuty o nieobecności dziecka, dzień przed 
wyznaczonym terminem zajęć, możliwe jest ich odrobienie w ciągu 30 dni od dnia, w 
którym zajęcia miały się odbyć i tylko w sytuacji, gdy terapeuta ma wolny termin w 
grafiku.  

14. W przypadku odwołania zajęć przez terapeutę jest możliwe ich odrobienie w ciągu 30 dni 
od dnia, w którym zajęcia miały się odbyć i tylko w sytuacji, gdy terapeuta ma wolny 
termin w grafiku.   

15. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych w przypadku niezgłoszenia 
nieobecności dziecka na wyznaczonych zajęciach . 

16. Zgłoszenie nieobecności dziecka w dniu wyznaczonych zajęć przepadają.  

17. Zajęcia, które przypadają w dniu ustawowo wolnym od pracy nie są odrabiane.  

18. Rodzic ma możliwość korzystania z instruktażu i udziału w zajęciach po wcześniejszym 
ustaleniu terminu z terapeutą. 

19. W przypadku uczestnictwa w terapii z dzieckiem rodzice/opiekunowie na salę 
terapeutyczną wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach na buty. 

20. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć WWR do końca miesiąca poprzedzającego brak 
uczestnictwa w zajęciach. Rezygnacja złożona w danym miesiącu nie będzie brana pod 
uwagę ze względu na wykaz składany do Urzędu Miasta. 

21. Wniosek o objęcie zajęciami w ramach Wczesnego Wspomagania złożony po 5-tym dniu 
danego miesiąca będzie wykazany w kolejnym – za termin rozpoczęcia zajęć uważa się 
kolejny miesiąc. 



WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA 
PRZY PRYWATNYM TĘCZOWYM PRZEDSZKOLU W KOLE 

62 – 600 Koło; ul. Nagórna 37 
TEL. KOORDYNATORA WWR 796-927-920 

22. W okresie lipiec-sierpień zajęcia z wczesnego wspomagania odbywają się według 
odrębnego harmonogramu, w wymiarze 4 godzin na miesiąc.  

23. Rodzic zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu. 

24. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z zespołem specjalistów, rości sobie prawo do 
zmian w Regulaminie. 

25. Regulamin obowiązuje od dnia: 01.09.2021r. 


