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Kiedy podejrzewasz, że Twoje dziecko rozwija się
inaczej niż inne…
Jest to niewątpliwie trudny moment dla każdego rodzica, ale już samo zauważenie
problemu jest drogą do skutecznej pomocy dziecku. Kiedy wydaje Ci się, że Twoje dziecko w
jakiś sposób „odstaje od reszty”, jego rozwój jest opóźniony w porównaniu do innych dzieci,
trzeba mieć na uwadze, że tempo w jakim rozwija się każde dziecko jest kwestią
indywidualną, i zależy od wielu czynników. Zalicza się do nich czynniki genetyczne
(niezgodność grup krwi rodziców, choroby metaboliczne), choroby matki w okresie ciąży jak
np. grypa, ospa, różyczka. Ważny jest także ogólny stan zdrowia dziecka zarówno obecnie jak
i zaraz po porodzie. Jedną z przyczyn problemów rozwojowych są zdarzenia okołoporodowe
(np. niedotlenienie). Opóźnienie rozwoju czy też nieharmonijny rozwój może dotyczyć
zarówno dzieci, które urodziły się w terminie, jak i dzieci urodzonych przedwcześnie czy też
dzieci z ciąż bliźniaczych. Sprawą oczywistą jest, że część dzieci szybciej posiada pewne
umiejętności, a część dzieci potrzebuje więcej czasu żeby je opanować. Dlatego też nie należy
przedwcześnie panikować, ale jednocześnie nie można bagatelizować objawów i przesłanek o
nieprawidłowym rozwoju dziecka.
U najmłodszych dzieci oprócz możliwych opóźnień w rozwoju występuje także rozwój
nieharmonijny, który oznacza tyle, że dziecko w pewnych obszarach rozwija się lepiej,
rozwój postępuje szybko, a w niektórych rozwój przebiega wolniej.

Jakie objawy mogą budzić niepokój?
Na każdym etapie życie oczekuje się, że dziecko nabędzie pewne umiejętności. Niepokój
może budzić brak określonych umiejętności na poszczególnych etapach rozwoju. U
najmłodszych dzieci będzie to z pewnością nietrzymanie główki, brak umiejętności siadania,
raczkowania, a następnie nie stawianie pierwszych kroków w oczekiwanym czasie.
Niepokojące jest także gdy kolejność nabywania poszczególnych umiejętności jest zaburzona.
A także gdy ciało dziecka jest zbyt mocno napięte albo wiotkie.
Szczególnie niepokojącym objawem jest także brak wczesnej wokalizacji, co oznacza, że
dziecko nie gaworzy, nie guga, nie wypowiada pierwszych sylab i słów.
Uwagę rodziców często też zwraca to, że dziecko nie odwzajemnia uśmiechu, nie przejawia
zainteresowania innymi ludźmi (zarówno dorosłymi, jak i dziećmi), nie jest także
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zainteresowane tym, co dzieje się w jego otoczeniu. Objawem nieprawidłowości jest także
brak kontaktu wzrokowego, lub unikanie go. Ważną kwestią jest także to czy dziecko
wchodzi w interakcje z innymi dziećmi i dorosłymi. Objawami, które szczególnie mocno
frustrują rodziców jest także brak rozumienia prostych komunikatów, długotrwały płacz bez
przyczyny jak również nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne (np. światło, dźwięki, zapachy).
Objawem sugerującym, że dziecko nie rozwija się typowo jest niepokój i nadmierne
pobudzenie jak również – brak zgłaszania potrzeb, apatyczność nadmierny spokój.

2. Co powinno umieć Twoje dziecko?
1. rok życia
Dziecko po pierwszym roku życia zaczyna wskazywać palcem i bawić się dzięki czemu
rozwija myślenie przyczynowo - skutkowe. Rozumie proste polecenia, ale jeszcze nie zawsze
potrafi je wykonać. Roczne dziecko potrafi chodzić trzymane za rączkę, Większość dzieci po
pierwszym roku życia opanowuje umiejętność stania na nóżkach i przesuwania się przy
meblach. W tym wieku dzieci zwykle nie potrafią siedzieć spokojnie w miejscu przez dłuższy
czas. Dzieci często wstają, siadają, przemieszczają się z miejsca na miejsce, otwierają i
zamykają szafki, rzucają zabawkami. Po ukończeniu pierwszego roku życia dziecko staje się
coraz bardziej śmiałe i otwarte, również w kontaktach z osobami obcymi. Najbezpieczniej
czuje się przy osobach mu bliskich. Sprawia mu przyjemność prezentowanie swoich
umiejętności – pokazywanie gdzie jest oko, robienie „pa pa”, dawanie buziaków. Roczne
dziecko zaczyna interesować się innymi dziećmi, ale jeszcze nie posiada umiejętności
wspólnej zabawy. Samodzielnie potrafi się skupić na danej zabawce przez kilka minut dlatego
często oczekuje towarzystwa rodziców podczas zabawy. Roczne dziecko zwykle potrafi
oglądać książeczki, wyjmować rzeczy z szuflady, potrafi wrzucać klocki do pudełka.
Prawidłowością rozwojową jest także złość i zdenerwowanie dziecka w sytuacjach gdy coś
mu się nie udaje. Roczne dzieci nie panują nad swoimi emocjami dlatego łatwo się złoszczą,
co potrafią wyrazić poprzez rozsypanie zabawek, rzucenie jakimś przedmiotem lub
przewrócenie pudełka.
Roczne dziecko wypowiada proste wyrazy takie jak „mama” „baba”, „daj”, potrafi także
naśladować odgłosy zwierząt i pojazdów: „hau-hau”, „brum-brum”.
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Roczne dzieci potrafią skupiać się na rozwijaniu tylko jednej umiejętności jednocześnie. Gdy
np. zaczynają raczkować czy chodzić, nie zwracają uwagi na samodzielne jedzenie.
2. rok życia
W tym wieku dziecko staje się coraz bardziej świadome siebie: tego kim jest, gdzie jest, co
może a czego nie. Wiek dwóch lat to okres testowania wszystkiego, sprawdzania granic
dokąd może się posunąć. Dwulatki za wszelką cenę starają się postawić na swoim – nazywane
jest buntem dwulatka. Od właściwych reakcji na buntownicze zachowania dziecka zależeć
będzie czy dziecko będzie radziło sobie w sytuacjach konfliktowych w przyszłości. Dwulatek
opanował nie tylko umiejętność chodzenia, ale także biegania, podskakiwania i wspinania się.
Coraz lepiej utrzymuje równowagę, a także samodzielnie wchodzi i schodzi po schodach, a
także siada i wstaje z krzesła. W wieku dwóch lat dziecko przechodzi bilans dwulatka badanie przesiewowe, pozwalające sprawdzić czy dziecko prawidłowo się rozwija.
Dwuletnie dziecko systematycznie rozwija swoją mowę. Codziennie poznaje nowe słowa, z
których zaczyna konstruować 2-3 wyrazowe zdania. Dwulatek opanował także wyrażanie
swoich potrzeb i uczuć. Dziecko w wieku 2 lat podejmuje także pierwsze próby rysowania.
Rysunki mają na tym etapie postać bazgrot, ale dziecko potrafi naśladować rysowanie kropek
i kresek. Dwulatek potrafi także dopasowywać kształty, układać przedmioty w szeregu,
nakładać krążki na kijek, nawlekać "korale" z otworami o dużej średnicy. Rozwija się także
jego samodzielność. Z niewielką pomocą potrafi myć rączki i zdejmować niektóre części
garderoby. Sprawnie piej z kubka, potrafi samodzielnie jeść łyżką. Dwulatek opanował
stosowanie gestów na powitanie i pożegnanie, potrafi także naśladować zaobserwowane
wcześniej czynności.

3. rok życia
Dziecko w wieku 3 lat opanował umiejętność wspólnej zabawy z innymi dziećmi. Zawiera
także swoje pierwsze przyjaźnie i jest także w stanie zapamiętać imię swojego przyjaciela.
Potrafi dzielić się zabawkami i chętnie współpracuje z innymi. Trzylatek lubi słuchać bajek i
opowiadań. Dziecko w tym wieku często boi się samotności, ciemności, potworów i
straszydeł. Wynika to z faktu, że na tym etapie dziecko nie potrafi oddzielić rzeczywistości od
fikcji. Dziecko w wieku 3 lat jest zawieszone pomiędzy rzeczywistością a fikcją. Dzieci
często mają tendencję do nieodróżniania od siebie tych dwóch sfer. To właśnie w wieku 3 lat,
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dzięki bujnej wyobraźni w życiu dziecka mogą pojawiać się niewidoczni przyjaciele, z
którymi będzie prowadził długie rozmowy. Trzylatek potrafi samodzielnie myć zęby i ręce, a
także korzystać z toalety. Trudności nie stanowi już kontrola własnych potrzeb
fizjologicznych. Dziecko w wieku 3 lat opanowało już także umiejętność samodzielnego
ubierania się i rozbierania, a także zakładania butów. Trzylatek potrafi sam jeść, nalać do
kubka napój z butelki. Trzyletnie dziecko potrafi wyjaśnić co mu się nie podoba, jaki ma
problem, rozpoczyna samodzielnie dokonywać wyborów i stosować się do poleceń. W tym
wieku dziecko powinno potrafić budować krótkie zdania i prowadzić krótką rozmowę. Zdarza
mu się jąkać, zacinać i powtarzać słowa. Trzylatek ma coraz większy zasób pamięciowy,
wiek, jak się nazywa i ile ma lat, ponadto pamięta kilka piosenek i wierszyków. Rozwijają się
także jego zdolności matematyczne, trzylatek jest w stanie policzyć dwie-trzy rzeczy i
rozumie różnice między teraźniejszością a przyszłością; umie nazwać podstawowe kolory,
podczas rysowania zaczynają pojawiać się figury takie jak kwadraty i koła. Trzylatki
zazwyczaj chętnie pomagają w czynnościach domowych, sprawnie poruszają się po placu
zabaw, kopią i rzucają piłkę, potrafią jeździć na trzykołowym rowerku. Trzyletnie dzieci
potrafią także chodzić na palcach, omijać przeszkody oraz skakać na jednej nodze.

4. rok życia
W 4 roku życia, dziecko staje się jeszcze bardziej ciekawe świata, zadaje wiele pytań i nadal
ma trudność z odróżnianiem fantazji od rzeczywistości. Normlanym elementem rozwoju na
tym etapie jest wykazywanie bardzo żywej wyobraźni. Sprawność mowy jest na coraz
wyższym poziomie. Adekwatne do wieku i normy rozwojowej jest także domaganie się przez
dziecko czytania jednej i tej samej bajki w kółko. U 4-latków obserwuje się dynamiczny
rozwój w sferze emocjonalnej. Dziecko w tym wieku zaczyna odczuwać wstyd, dumę, winę i
zazdrość. Czterolatek lubi pochwały, ale nadmiernie przeżywa porównywanie go z innymi.
Czteroletnie dzieci zazwyczaj znają około 2 tysięcy słów, odróżniają litery od innych
narysowanych kształtów (czasem może nawet umieć drukowanymi literami napisać własne
imię); często też potrafi policzyć do 10 oraz układać przedmioty według wielkości, koloru,
kształtu. Normą rozwojową czterolatków jest zadawanie trudnych pytań dorosłym,
eksperymentowanie z nowymi bodźcami. Do ich ulubionych aktywności zalicza się
malowanie i tworzenie – wyklejanie, wycinanie, lepienie z plasteliny, itp. a także budowanie z
klocków. Czterolatek sprawnie wchodzi i schodzi ze schodów na dwóch nogach
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i w wyprostowanej pozycji, trzymając się poręczy, a także sprawnie biega, rusza i zatrzymuje
się i umie robić w biegu zwroty, lubi bawić się w berka, jeździć na rowerku, wspinać się na
różnorodne przeszkody; dziecko 4-letnie dobrze łapie piłkę i dobrze nią rzuca.

5. rok życia
5-letnie dziecko jest bardzo zainteresowane zdobywaniem wiedzy, zadaje wiele pytań na
różnego rodzaju tematy.
5-letnie dziecko powinno mieć opanowaną umiejętność budowania poprawnych zdań.
Podejmuje pierwsze próby nauki czytania i pisania. Część dzieci chętnie podchodzi do tych
umiejętności, a część stawia opór. Obie postawy stanowią normę rozwojową dla tego wieku.
Pięciolatek ma coraz sprawniejsze ręce i palce. Coraz lepiej koordynuje swoje ruchy, a także
ma lepszą koordynację w zakresie oko-ręka. To sprawia, że wszelkie prace plastyczne takie
jak malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie czy klejenie są na coraz wyższym poziomie.

6. rok życia
Zasób słów sześciolatka zawiera już około 4 tysięcy, co sprawia, że można z nim prowadzić
rozmowę na różne tematy. Dzieci w tym wieku mają silną potrzebę współzawodnictwa i
wygrywania. Jest to tak silna potrzeba, że skłania do kłamstwa. Sześciolatki z trudem
przyznają się do winy i bardzo ciężko znoszą jakąkolwiek krytykę. Reakcję w tym wieku są
niezwykle emocjonalnie. Sześciolatki charakteryzują się także zmiennością nastroju, typowe
jest przechodzenie od radości do złości. Dziecko w 6 roku życia nadal pozostaje
egocentryczne i jeszcze nie do końca jest w stanie zrozumieć potrzeby innych. W tym wieku
dziecko zwykle ma już swojego najlepszego przyjaciela (zazwyczaj jest on tej samej płci). U
6-letniego dziecka pojawiają się nowe lęki: dziecko może bać się ciemności, duchów, burzy,
samotności. Zwykle radzi sobie z tym poprzez obgryzanie paznokci i skórek, czy dłubanie w
nosie. 6-latek jeszcze nie opanował umiejętności spokojnego siedzenia, ma silną potrzebę
ruchu. Nadal wymaga kontroli ze strony dorosłych ponieważ nie ma jeszcze umiejętności
przewidywania konsekwencji swoich działań. 6-latek potrafi odróżnić stronę lewą od prawej,
narysować podstawowe figury geometryczne, potrafi nazywać i różnicować kolory, zna dni
tygodnia i miesiące. Opanował umiejętność jazdy na dwukołowym rowerze,
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rolkach czy wrotkach, jest w stanie nauczyć się wierszyka i go wyrecytować. Jego czas
skupienia na zadaniu wynosi około 15 minut. 6 rok życia to także czas określania gotowości
szkolnej. Dziecko, które osiągnęło gotowość szkolną posiada sprawność fizyczną adekwatną
do wieku. Potrafi się przedstawić, powiedzieć, ile ma lat, narysować w miarę
proporcjonalnego człowieka, kategoryzować przedmioty i zjawiska. Dziecko gotowe do
podjęcia edukacji szkolnej potrafi także współpracować z innymi dziećmi.
Aby łatwiej było Ci przeprowadzić obserwację swojego dziecka możesz wykorzystać arkusz
obserwacji wykorzystywany w przedszkolach do oceny cech rozwojowych dziecka.
Poniżej umieszczamy arkusze obserwacji odpowiednio dla 2-latków, 3-latków, 4-latków, 5latków i 6-latków.
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3. Widzę u swojego dziecka niepokojące objawy i
co dalej..?
Proces diagnostyczny
Kiedy obserwujesz u dziecka, że część wymienionych w arkuszu cech i umiejętności jest na
niskim poziomie lub nie ma ich wcale, należy zgłosić się do poradni psychologicznopedagogicznej znajdującej się w Twoim regionie. Są to poradnie, w których obowiązuje
rejonizacja tak więc przyjmowane są do nich jedynie dzieci, które uczęszczają do przedszkoli,
szkół i placówek, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które
nie chodzą do przedszkola, w tym także do zerówki, oraz dzieci, które nie realizują zajęć
specjalistycznych w żadnej placówce, orzeczenia i opinie wydawane są przez poradnie
właściwe ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna jest to instytucja oświatowa, która nadzorowana jest
przez wojewódzkiego kuratora oświaty (zgodnie z właściwą miejscowością).
Zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznej jest diagnozowanie dzieci i młodzieży;
udzielanie

dzieciom

i

młodzieży

oraz

rodzicom

bezpośredniej

pomocy

psychologicznopedagogicznej; wspieranie przedszkoli, szkół i placówek, w tym także
nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów.
W zależności od potrzeb, mogą być one realizowane również przy pomocy innych
specjalistów, w szczególności lekarzy, których udział jest konieczny do aby efektywnie
pomóc Wam, Waszym dzieciom i nauczycielom z nimi pracującym.
Na ten moment, czyli w chwili zaobserwowania niepokojących objawów u Waszego dziecka,
najważniejsze jest pierwsze z wymienionych zadań, a więc diagnozowanie dzieci i młodzieży.
Postawienie właściwej diagnozy jest niezbędne dla efektywnej pomocy w jego rozwoju i
edukacji. Określona diagnoza wiąże się z szeregiem dalszych działań, które mają na celu
wspieranie funkcjonowania dziecka. Diagnoza jest punktem wyjścia dla właściwej
organizacji edukacji w odpowiedniej placówce, z zapewnieniem odpowiednich zajęć, z
dopasowanymi wymaganiami do możliwości dziecka. Dlatego właśnie należy zgłosić się do
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
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Jak zgłosić się do poradni?
zgłoszenie do poradni nie wymaga skierowania,
zgłoszenie i korzystanie z pomocy jest bezpłatne i dobrowolne,
zgłoszenie polega na złożeniu pisemnego wniosku podpisanego przez obydwoje
rodziców, gdzie podaje się powód, dla którego dziecko ma być przyjęte,
uczniowie pełnoletni mogą zgłaszać się bez zgody rodziców/opiekunów prawnych.
Druk wniosku najczęściej jest dostępny na stronach internetowych poradni, można je także
pobierać osobiście w siedzibach poradni.
Poniżej znajduje się przykładowy wniosek do poradni.
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Wniosek można złożyć osobiście lub drogą elektroniczną. Następnie należy czekać na
wyznaczenie przez poradnie terminu wizyty. Termin powinien zostać wyznaczony w ciągu 30
dni. Na wizytę trzeba udać się z dzieckiem. Proces diagnozowania dziecka składa się z trzech
spotkań: z psychologiem, pedagogiem i logopedą. W przypadku braku zgodności i
jednoznacznej diagnozy, poradnia może wyznaczyć dodatkowe spotkania. Często zdarza się
tak, że poradnia prosi o dodatkową opinię lekarza dlatego zaraz po złożeniu wniosku warto
udać się do lekarza rodzinnego, neurologa, psychiatry z prośbą o badanie i zaświadczenie o
stanie zdrowia dziecka. Nie czekajmy aż poradnia sama poprosi o takie zaświadczenie, gdyż
to wydłuża okres kiedy Twoje dziecko nie otrzymuje właściwej pomocy. Konsultacje z
lekarzami oprócz tego, że przyspieszą proces diagnostyczny, pozwolą znaleźć lub wykluczyć
przyczynę obserwowanych przez Ciebie objawów. Do wniosku warto dołączyć także inną
dokumentację, która uzasadnia składanie wniosku. Przede wszystkim wyniki wcześniejszych
obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych
lekarskich.
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Oprócz zaświadczeń lekarskich warto postarać się także o opinie z przedszkola lub szkoły od
nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących z Twoim dzieckiem. Dzięki temu
poradnia będzie miała szerszy obraz funkcjonowania Twojego dziecka i łatwiej im będzie
postawić trafną diagnozę, a co za tym idzie – Twoje dziecko szybciej otrzyma potrzebą mu
pomoc. Często zdarzają się takie sytuacje, że poradnia na sam koniec procesu
diagnostycznego prosi o dodatkowe zaświadczenia. Wszyscy dobrze wiemy jak trudno
czasem dostać się do danego specjalisty, jak długi jest okres oczekiwania na wizytę dlatego
warto na samym początku skonsultować się ze specjalistami.

Celem przeprowadzanej diagnozy jest określenie:
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży
wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego
problemu
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
Sama diagnoza nie jest niestety wystarczającym dokumentem i w rzeczywistości za samą
diagnozą nie idzie żadna pomoc w zakresie edukacji. Aby dziecku należały się
specjalistyczne zajęcia, dostosowane do jego możliwości potrzebne jest orzeczenie i opinia.
Są to dokumenty regulujące ścieżkę edukacji i tylko publiczna poradnia psychologicznopedagogiczna, właściwa ze względu na miejsce edukacji lub zamieszkania, może wydać taki
dokument. Aby uzyskać z poradni taką pomoc należy złożyć kolejny wniosek. Wniosek o
wydanie orzeczenia/opinii.
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Diagnoza, orzeczenia, opinie.
Dobrze jest również wiedzieć o co się wnioskuje. Na tym etapie jesteś już z dzieckiem po
diagnozie więc wiesz z czym boryka się Twoje dziecko. W związku z tym będzie Cię
interesowało 5 pierwszych punktów.
 Orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

–

podstawowy dokument

w edukacji dziecka z niepełnosprawnością. Jego zapisy muszą być precyzyjne, gdyż
jest to decyzja administracyjna, której wydanie regulują oprócz przepisów
oświatowych także przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na
wniosek rodziców/ prawnych opiekunów lub dorosłego ucznia. Placówka edukacyjna
nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
Do wniosku o wydanie orzeczenia wymagana jest dokumentacja medyczna
i zaświadczenia lekarskie o których mówiliśmy już przy procesie diagnostycznym. O
ile na etapie diagnozy poradnia nie zawsze wymaga takiego zaświadczenia, o tyle przy
wydawaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest to niezbędne. Dlatego
raz jeszcze podkreślam, że warto na samym początku udać się do specjalistów by
skrócić cały proces diagnozowania i orzekania. Ponownie potrzebne będą opinie z
placówki do której dziecko uczęszcza, wszystkie wyniki badań, konsultacji,
obserwacji różnych specjalistów. Zgodnie z prawem pracownicy poradni mogą
zwrócić się do dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko o opinię jednocześnie
informując o tym fakcie rodzica.
Najważniejszymi elementami orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są:
diagnoza (w tym informacje o możliwościach rozwojowych i potencjale
dziecka);
zalecenia;
uzasadnienie.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego – wydawane jest na czas określony, który musi być wskazany w
orzeczeniu. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje
dyrektor przedszkola lub osoba kierująca placówką do której uczęszcza dziecko. Zajęcia
31

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego realizowane są w miejscu pobytu
dziecka (dom rodzinny, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, placówce
opiekuńczo-wychowawczej lub w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczych i specjalnym). To
orzeczenie wydawane jest dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego.

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – indywidualne nauczanie jest
formą kształcenia dla dzieci których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie i przebywanie w szkole. Podobnie jak w przypadku rocznego
przygotowania przedszkolnego wydawane jest na określony czas zawarty
orzeczeniu.
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/
indywidualnych – zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są dla dzieci i
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od
3 do 25 lat. Mogą się one odbywać formie zespołowej lub indywidualnej. Realizowane są
zgodnie z opracowanymi dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych
możliwości

psychofizycznych

Indywidualnych

Programów

Rewalidacyjno-

Wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są zespołowo na
terenie szkoły lub indywidualnie w szkole, jak i w domu ucznia.

Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka - wczesne wspomaganie rozwoju
(WWR) to szereg oddziaływań i aktywności przeznaczonych dla, które nie rozpoczęły
jeszcze nauki w szkole. Celem zajęcia WWR jest niwelowanie różnic rozwojowych w
zakresie poszczególnych umiejętności pomiędzy dziećmi z zaburzeniami a dziećmi
rozwijającymi się prawidłowo. Uczestnikami zajęć WWR mogą być zarówno dzieci z
podejrzeniem pewnych nieprawidłowości w rozwoju. Na przykład z autyzmem, z
problemami ze słuchem i wzrokiem, z problemami w sferze społeczno-emocjonalnej, z
problemami natury logopedycznej np. opóźniony rozwój mowy Zajęcia w ramach WWR
dobierane są indywidualnie to potrzeb i możliwości dziecka. Są to między innymi zajęcia
logopedyczne, integracja sensoryczna (pobudzanie zmysłów), opieka psychologa, zajęcia
z pedagogiem, rehabilitacja. Zgodnie z prawem dziecku z opinią o wczesnym
wspomaganiu rozwoju dziecka przysługuje od 4 do 8 godzin zajęć w miesiącu.
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Zanim poradnia wyda orzeczenie lub opinię członkowie zespołu spotykają się na posiedzeniu
podczas, którego omawiany jest dany przypadek. W posiedzeniach zespołu, mogą
uczestniczyć na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub
pełnoletniego ucznia:
- nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z
dzieckiem lub uczniem,
asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,
pomoc nauczyciela

Na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista
Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu
zespołu i przedstawić swoje stanowisko.
Poradnia ma 30 dni od momentu złożenia wniosku na przygotowanie dokumentu
(w wyjątkowych przypadkach, wymagających np. pogłębionej diagnostyki – 60 dni).
Wniosek o orzeczenie/ opinię może mieć formę papierową lub elektroniczną.
Po otrzymaniu dokumentu należy go dostarczyć do placówki, do której uczęszcza dziecko.
Najważniejszą częścią orzeczenia są zalecenia, ponieważ przedszkole, szkoła czy inna
palcówka ma obowiązek ich realizacji. Im bardziej precyzyjne i jednoznaczne, tym lepiej dla
dziecka.
Zalecenia określają:
Jakie warunki i formy pracy umożliwią dziecku realizację jego indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. W zaleceniach wskazuje się także konieczność
zatrudnienia kadry o odpowiednich kwalifikacjach, w tym także nauczyciela
wspomagającego. Zalecenia określają także zakres wsparcia
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Cele rozwojowe i terapeutyczne, które należy zrealizować podczas zajęć
edukacyjnych, rewalidacyjnych, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wraz z
formami tej pomocy oraz rodzajami zajęć rewalidacyjnych
Najkorzystniejsze formy kształcenia, a także inne możliwe formy realizacji celów
edukacyjnych. Ważne jest aby pamiętać, że to rodzice ostatecznie decydują do jakiej
placówki pójdzie ich dziecko. Poradnia nie ma prawa narzucić rodzicom do jakiej
szkoły lub przedszkola ma uczęszczać dziecko.
Liczebność grupy w której powinny być realizowane poszczególne zajęcia. Zalecenia
mogą określić potrzebę realizacji zajęć jeden na jeden z nauczycielem lub w grupie do
5 osób
Jaki sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne są niezbędne dla realizacji celów
rozwojowych i terapeutycznych, dotyczy to także technologii informacyjnokomunikacyjnych;
Działania, które należy podjąć aby poprawić funkcjonowanie dziecka, a także
działania wspierające rodziców,
W jaki sposób oceniać efektywność podejmowanych działań i realizację wszystkich
zaleceń przez szkołę, przedszkole, placówkę.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu
edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. Etapy edukacyjne w rozumieniu
prawa oświatowego to: edukacja przedszkolna (obejmująca zerówkę, nawet jeśli jest to
zerówka szkolna), nauczanie początkowe (klasy 1-3), nauka w klasach 4-8, szkoła
ponadgimnazjalna.
Ważne: Jeżeli rodzic z jakiegoś powodu nie zgadza się z postanowieniami orzeczenia,
ma prawo w ciągu 14 dni od daty wystawienia odwołać się do kuratorium oświaty.
Odwołanie składa się za pośrednictwem orzekającej poradni, która ma obowiązek
przekazać odwołanie kuratorowi. Najlepszym rozwiązaniem jest, gdy rodzice lub
przynajmniej jedno z nich biorą udział w posiedzeniu Zespołu i na bieżąco zgłaszają
uwagi.
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W

odniesieniu

do

formalnej

strony

organizowania

kształcenia

dla

dzieci

z

niepełnosprawnością, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami psychicznymi warto wspomnieć o
różnych możliwych ścieżkach diagnozy.
Obecnie na rynku funkcjonuje całe mnóstwo centrów diagnostycznych, centrów
edukacyjnych, stowarzyszeń, fundacji, prywatnych poradni, które w swojej ofercie posiadają
możliwość przeprowadzenia całościowej diagnozy funkcjonowania dziecka. Jest to
niewątpliwie

korzystne

dla

rodziców

obserwujących

u

swoich

dzieci

pewne

nieprawidłowości. Dzięki temu rodzice mają możliwość szybszego zdiagnozowania dziecka
niż w publicznych poradniach, które niejednokrotnie są przepełnione, a okres oczekiwania na
diagnozę wydaje się być absurdalny. Obecnie jest wiele możliwości prywatnego wykonania
diagnozy co znacznie skraca całą formalną procedurę.
Jednakże trzeba pamiętać o wcześniej wspomnianej kwestii
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

– TYLKO PUBLICZNA
MOŻE

WYDAWAĆ

ORZECZENIA I OPINIE REGULUJĄCE EDUKACJĘ DZIECKA.
Nie ma więc znaczenia w jakim ośrodku wykonamy diagnozę dziecka. Jeśli chcemy aby
otrzymało ono specjalistyczną pomoc, edukację dostosowaną do jego potrzeb i możliwości,
zajęcia w szkole czy przedszkolu usprawniające jego funkcjonowanie, możliwość
uczęszczania do specjalnych szkół i przedszkoli, musi posiadać dokument z publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej dla miejsca zamieszkania lub edukacji,
która podlega pod kuratorium oświaty i ma władzę by określać najkorzystniejsze formy
edukacji dla danego dziecka.
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4. Niepełnosprawność
Kiedy podejrzenia odnośnie zdrowia lub rozwoju dziecka zostaną potwierdzone przez
specjalistów nalży się zastanowić co to, tak właściwie oznacza. Orzeczenie z poradni
psychologiczno-pedagogicznej może zawierać informację, że Wasze dziecko jest niesłyszące,
słabosłyszące, niewidzące lub słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo. O ile takie diagnozy
nie budzą większych wątpliwości, co do ich znaczenia, o wiele więcej namysłu wymaga
diagnoza w postaci niepełnosprawności intelektualnej, autyzmu, czy też niepełnosprawności
sprzężonej. Orzeczenie może zawierać także diagnozę mówiącą o niedostosowaniu
społecznym lub też o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym. Zgodnie z Diagnostycznym
i

statystycznym

podręcznikiem

zaburzeń

psychicznych

DSM-5

niepełnosprawność

intelektualna jest to zaburzenie, które rozpoczyna się w okresie rozwoju i obejmuje deficyty
zarówno w zakresie funkcjonowania intelektualnego, jak i adaptacyjnego w obszarach
dotyczących
praktycznych.

rozumienia

pojęć,

Międzynarodowa

funkcjonowania
Statystyczna

społecznego

Klasyfikacja

oraz
Chorób

w

dziedzinach

i

Problemów

Zdrowotnych ICD-10 określa niepełnosprawność intelektualną jako upośledzenie umysłowe
będące stanem zahamowania lub niepełnego rozwoju umysłu, które charakteryzuje się
zwłaszcza uszkodzeniem umiejętności ujawniających się w okresie rozwoju i składających się
na ogólny poziom inteligencji- to jest: zdolności poznawczych, mowy, ruchowych i
społecznych. Autyzm natomiast jest to grupa zaburzeń rozwojowych, które charakteryzują się
deficytami w sferze społecznej, przede wszystkim w zakresie interakcji społecznych, w sferze
komunikacji i jej wzorców. Autyzm charakteryzuje się także ograniczonym i stereotypowym
repertuarem zainteresowań i aktywności. Natomiast niepełnosprawność sprzężona najprościej
rzecz ujmując to co najmniej dwie niepełnosprawności występujące u jednej osoby
jednocześnie, np. autyzm i niepełnosprawność intelektualna jednocześnie.
W Polsce obowiązuje podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci. Orzeczenia
wydane przez Miejskie/ Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności, które nie
mają przełożenia na edukację i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych mające
przełożenie na edukację i nie będące powiązane z orzeczeniami wydawanymi przez
Miejskie/Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Ważne: Aby dziecko zostało uznane za niepełnosprawne w szkole/ przedszkolu, musi
posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Aby skorzystać z zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej, dziecko
musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy/ Miejski
Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
To są dwa różne dokumenty!
Bez względu na to czy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
Miejski/ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności może orzec o jego
niepełnosprawności. Potrzeba do tego przesłanek wskazujących, że dziecko wymaga stałej
opieki lub pomocy z powodu schorzeń, prawnie określonych w ustawie.
wady wrodzone i schorzenia o różnym pochodzeniu, które prowadzą do niedowładów,
porażenia

kończyn

lub

zmian

w

narządzie

ruchu,

upośledzające

w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie
się,
wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego,
moczowego, pokarmowego, układu krzepnięcia i inne znacznie upośledzające
sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowo
leczenia szpitalnego,
upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
psychozy i zespoły psychotyczne,
całościowe zaburzenia rozwojowe (w tym autyzm i zespół Aspergera) powodujące
znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone
stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwiotwórczego do 5 lat od
zakończenia leczenia,
wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego
sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku,
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głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w
wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu
ślimakowego.
Dodatkowo przy orzeczeniu niepełnosprawności muszą być spełnione następujące warunki
okres trwania choroby i przewidywane pogorszenie stanu zdrowia muszą trwać
przynajmniej 12 miesięcy,
dziecko nie jest zdolne do zaspokajania swoich podstawowych potrzeb życiowych,
takich jak: samoobsługa, samodzielne poruszanie się, komunikowanie z otoczeniem,
wymaga to zapewnienia stałej opieki lub pomocy, w sposób, którego zakres znacznie
przewyższa zakres opieki nad zdrowym dzieckiem w danym wieku,
 stan zdrowia dziecka wymaga systematycznych i częstych zabiegów leczniczych i
rehabilitacyjnych w domu i poza domem.
W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, należy złożyć wniosek do Powiatowego/
Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek znajdziecie Państwo na
stronie urzędu lub też stacjonarnie. Zespół orzekający będzie wymagał zaświadczenia
lekarskiego na specjalnym druku, który także będzie dostępny w siedzibie Zespołu lub na
stronie internetowej, potwierdzające chorobę dziecka oraz kopie całej dokumentacji
medycznej dziecka. Następnym etapem jest zebranie się Zespołu Orzekającego w składzie
lekarza, pedagoga, psychologa lub pracownika socjalnego. W wyznaczony, terminie musicie
wraz z dzieckiem stawić się na komisję, podczas której zespół przeprowadzi badanie dziecka,
zapozna się z dokumentacją medyczną, a następnie wyda orzeczenie.
Ważne: W sytuacji gdy rodzic nie zgadza się z decyzją Zespołu, może złożyć odwołanie
do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
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Każde dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego,
który aktualnie wynosi 215,84 zł miesięcznie. Jest to jedyne świadczenie, które przysługuje
niezależne od dochodu rodziców.
W sytuacji gdy rodzic ze względu na stan zdrowia dziecka lub konieczność stałego
uczestnictwa w procesie jego leczenia i rehabilitacji musi zrezygnować z pracy zawodowej, to
ma możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 1830 zł miesięcznie.
Warunkiem niezbędnym do przyznania tego świadczenia jest odpowiedni zapis w orzeczeniu
o niepełnosprawności, a dokładnie mówiąc, musi być przyznany punkt 7 i 8.
Ważne: rodzic, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne jest objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym oraz emerytalnym.
Rodzina spełniająca kryteria dochodowe, pobierająca zasiłek rodzinny, otrzymuje również
dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka: 90,00 zł na
dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia; 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku
życia do ukończenia 24. roku życia.
Wszystkie informacje dotyczące zasiłków, wymaganych do ich uzyskania dokumentów
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej.
Orzeczenie o niepełnosprawności daje możliwość korzystania z terapii, rehabilitacji i
turnusów

rehabilitacyjnych

dofinansowanych

przez

Państwowy

Fundusz

Osób

Niepełnosprawnych. Rodzice mogą także występować z prośbą o dofinansowanie do zakupu
pomocy i sprzętów rehabilitacyjnych. O szczegółowe zasady udzielania takiej pomocy należy
pytać w lokalnym oddziale Funduszu.
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5. Zasiłki dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. z 2018 poz. 2220, z późn. zm.), ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu
i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092), Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny
i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości
zasiłku dla opiekuna (Dz. U. 2018 poz. 1497)

Każdy rodzic wychowujący dziecko z niepełnosprawnością ma prawo do pobierania
zasiłków. Poniżej przedstawiamy ich listę:
Specjalny zasiłek opiekuńczy,
Świadczenie pielęgnacyjne,
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
Zasiłek pielęgnacyjny,
Zasiłek rodzinny,
Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego,
Aktywny samorząd.
A o to dokładna charakterystyka:

Specjalny zasiłek opiekuńczy
Przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:
nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
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stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej
opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.
Od 1 listopada 2018 roku specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 846,42 zł.
Jak się ubiegać?
- Żeby otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy potrzebne

będzie

złożenie wniosku

o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
- Wniosek o

ustalenie

prawa do

specjalnego zasiłku

opiekuńczego składa

się

w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce Państwa zamieszkania (albo w
ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli to właśnie im
przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).
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Wzór formularza wniosku i innych niezbędnych dokumentów udostępnia również podmiot
realizujący świadczenia rodzinne. Mogą o niego Państwo pytać w swoim urzędzie gminy lub
miasta (albo w ośrodku pomocy społecznej lub w innej jednostce organizacyjnej gminy, jeżeli
to właśnie im przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych w danej gminie).
Do wniosku należy dołączyć:
kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
oraz zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach.
Od kiedy i na jaki czas:
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na okres zasiłkowy trwający od
1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie pielęgnacyjne
Z

tytułu

rezygnacji

z

zatrudnienia

lub

innej

pracy

zarobkowej

przysługuje:

matce albo ojcu,
opiekunowi faktycznemu dziecka,
osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
4) innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym
stopniu niepełnosprawności – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą
się

orzeczeniem

o

znacznym

stopniu

niepełnosprawności

albo

orzeczeniem

o

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Osobom, o których mowa w pkt 4) powyżej, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z
osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy
spełnione są łącznie następujące warunki:
rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są
małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
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nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
nie ma osób, o których mowa pkt 2) i 3), lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki
powstała:
nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku
życia.
Świadczenie pielęgnacyjne wynosi obecnie 1830 zł miesięcznie, a jego kwota (uzależniona
od wartości płacy minimalnej) podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie
statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego
albo świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku, gdy o specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się
rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:
rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez
nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.
Jak się ubiegać?
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne i potrzebne dokumenty należy złożyć w urzędzie
gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest przyznawane na dany okres zasiłkowy tak jak
ma to miejsce w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego.
Organ ustala prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na czas nieokreślony, chyba że na czas
określony zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności.
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Jeżeli takie orzeczenie zostało wydane na czas określony, to prawo do świadczenia
pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności
orzeczenia.
Co do zasady prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym
wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Po otrzymaniu orzeczenia nie warto zwlekać ze złożeniem wniosku o świadczenie
pielęgnacyjne. Jeżeli wniosek o świadczenie zostanie złożony w okresie trzech miesięcy,
licząc od dnia wydania orzeczenia, to prawo do wsparcia zostanie ustalone począwszy od
miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia
niepełnosprawności.
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