
ZARZĄDZENIE Nr 352/2015
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 17.02.2015 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 
1072), art. 71b ust. 2a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 
poz. 2572 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W szkołach i placówkach kształcenia specjalnego, przedszkolach specjalnych, 
specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolach z oddziałami 
integracyjnymi i specjalnymi wymienionymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, 
działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

§2

Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mają na celu pobudzenie 
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
podjęcia nauki w szkole. 

§3

Wyznacza się do roli koordynatora wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
Dyrektora Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krakowie, do którego zadań należy w szczególności:

1) opracowanie regulaminu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
w Gminie Miejskiej Kraków,

2) popularyzacja problematyki rozwoju i wychowania małego dziecka poprzez udzielenie 
instruktażu specjalistom z innych placówek,

3) ujednolicenie działań specjalistów szkół i placówek w zakresie diagnozowania dzieci,
4) wydawanie skierowań na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do 

zespołów wczesnego wspomagania działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków 
określonych w §1 niniejszego zarządzenia,

5) prowadzenie ewidencji wydanych skierowań na zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka,

6) pomoc rodzicom w wyborze zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
stosownie do niepełnosprawności dziecka i jego potrzeb oraz możliwości 
organizacyjnych placówki.

§4



1. Realizacja zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się w ramach kwoty 
przewidzianej na jedno dziecko objęte zajęciami wczesnego wspomagania w części 
oświatowej subwencji ogólnej uwzględnionej w metryczce subwencji oświatowej dla 
Gminy Miejskiej Kraków.

2. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które są organizowane na podstawie 
opinii o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskanych z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych do 30 września danego roku szkolnego winny być ujęte 
w arkuszu/aneksie do arkusza organizacji oraz w planie finansowym szkół i placówek, 
o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia, na następny rok budżetowy.

3. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka organizowane na podstawie opinii 
o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka uzyskanych po 30 września 
danego roku szkolnego będą finansowane poprzez przesunięcie środków z planu 
finansowego Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Krakowie do planów finansowych szkół i placówek o których mowa w §1 niniejszego 
zarządzenia. 

4. Dyrektorzy szkół i placówek, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia przesyłają 
do koordynatora zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wykaz uczestników 
zajęć wczesnego wspomagania w terminie do 30 września za cały okres objęcia dziecka 
zajęciami w ramach zakończonego roku szkolnego zgodnie z wzorem określonym 
w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 
w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka 
z wyłączeniem dni wolnych od nauki wynikających z organizacji pracy szkół i placówek, 
o których mowa w §1.

6. Dyrektorzy szkół i placówek, o których mowa w §1 niniejszego zarządzenia organizując 
zajęcia wczesnego wspomagania, po zapewnieniu w pierwszej kolejności miejsc dla 
dzieci zamieszkałych w Gminie Miejskiej, mogą przyjąć na zajęcia wczesnego 
wspomagania dzieci zamieszkałe w innych Gminach lub Powiatach.

7. Zażalenia, skargi oraz wnioski przyjmuje koordynator wczesnego wspomagania.

8. Sprawy odwoławcze rozpatruje Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa oraz dyrektorom szkół i placówek, o których mowa w §1.

§ 6



Dyrektorzy szkół i placówek, o których mowa w §1  ponoszą odpowiedzialność za 
prawidłowe i rzetelne dokonanie rozliczeń kosztów zajęć wczesnego wspomagania 
organizowanych w placówce.

                                                            § 7

Traci moc Zarządzenie Nr 3519/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 4 grudnia 
2013 roku w sprawie organizacji i rozliczania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


