Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście n/Pilicą

“POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK
WSPÓLNA PRACA TO SUKCES”
ZESPÓŁ WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

SKŁAD ZESPOŁU:
Lider zespołu: Gajewska Elżbieta – neurologopeda
CZŁONKOWIE:
1. Szczodra Justyna- pedagog specjalny
2. Stykowska Monika – terapeuta Integracji Sensorycznej
3. Zgieb Monika – terapeuta Integracji Sensorycznej
4. Zgieb Dariusz – rehabilitant ruchowy
5. Urbańska Martyna - psycholog

Celem członków Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, funkcjonującego w naszej
placówce jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju dziecka, zapobieganie pogłębianiu się
nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym oraz usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie
sfery poznawczej, małej i dużej motoryki, komunikacji, mowy i języka, zabawy oraz czynności
samoobsługowych.

Do zadań zespołu należy:

 Analiza dostępnych dokumentów dziecka , takich jak: opinia o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju, diagnozy medycznej oraz informacji pozyskanych od rodziców


Rozpoznanie potrzeb i obszarów wymagających wspomagania, a następnie określenia
rodzaju i zakresu koniecznego wsparcia oraz kierunku i harmonogramu działao wczesnego
wspomagania

 Opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną

indywidualnego programu

edukacyjno –terapeutycznego w oparciu o diagnozę umiejętności funkcjonalnych dziecka
 Zapoznanie rodziców z opracowanym dla ich dziecka indywidualnym programem
i akceptację
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 Prowadzenie z dzieckiem indywidualnych lub grupowych zajęd w wymiarze od 4 do 8 godzin
w miesiącu na terenie Ośrodka lub domu rodzinnym dziecka
 Analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działao
w zakresie wczesnego wspomagania
 Udzielanie wsparcia rodzinie wychowującej dziecko niepełnosprawne poprzez:


Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów dziecka



Możliwośd obserwacji dziecka podczas zajęd



Przekazywanie zaleceo do pracy w domu, instruktaż do dwiczeo



Wsparcie oraz pomoc w planowaniu i realizowaniu działao wychowawczych



Konsultacje/porady ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta Si,
rehabilitant i inni)



Pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka
oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków
dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Lider zespołu:
Gajewska Elżbieta
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