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WPROWADZENIE 

PROGRAM „ZA ŻYCIEM” 

Realizowany jest w ramach zadania 2.4 Programu: „Wieloaspektowa i kompleksowa 

pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w 

szkole oraz jego rodzinie” w latach 2022-2026. 

Podstawa prawna realizacji programu „Za życiem”: 

1. art. 90v ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 

r. poz. 2230). 

2. art. 127 ust. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1635). 

4. § 15 ust. 4 rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1289). 

5. Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w 

sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. 

poz. 64). 

6. Porozumienie Nr MEiN/2022/DWEW/2633 zawarte w dniu 12 października 2022 r. 

Placówki realizujące Program „Za życiem” w m. Łodzi: 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 90 – ul. Karolewska 30/34 (WOKRO) 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 128 – ul. Niciarniana 2a 

3. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 – ul. Plantowa 7 

4. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 194 – ul. Siarczana 29/35 

5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 – ul. Tkacka 34/36 

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4 – ul. Krzywickiego 20 

7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 – ul. Dziewanny 24 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – ul. Motylowa 3 
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REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”  

W MIEŚCIE ŁODZI 

 

1. Rodzic / prawny opiekun zgłasza się do koordynatora WOKRO. 

2. Rodzic / prawny opiekun wypełnia wniosek (zał. 1) o objęcie dziecka programem 

„Za życiem” oraz dołącza opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka i dokumentację medyczną 

3. W przypadku braku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

rodzic występuje o opinię do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

Doradztwa Zawodowego i Dla Dzieci z Wadami Rozwojowymi w Łodzi. 

4. Koordynator WOKRO dokonuje analizy dokumentacji dziecka i po konsultacji z 

koordynatorami WWR proponuje rodzicowi właściwą placówkę. 

5. Koordynator wystawia skierowanie (zał. 2) do właściwego Zespołu WWR, które wraz 

z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przekazuje do 

koordynatora WWR. 

6. W dokumentacji WOKRO wraz z wnioskiem rodzica pozostaje kopia opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

7. Koordynator właściwego WWR przyjmuje dziecko i wypełnia druk: potwierdzenie 

przyjęcia dziecka, który dostarcza do koordynatora WOKRO (zał. 3). 

8. Dla każdego dziecka objętego zajęciami w ramach programu „Za życiem” terapeuci 

opracowują indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (jeśli 

dziecko objęte jest dodatkowymi zajęciami ze specjalistami w ramach programu „Za 

życiem” to należy opracować aneks do programu, które dziecko realizuje w 

placówce) – dotyczy dzieci w oddziałach przedszkolnych w placówkach specjalnych. 

9. Każdy terapeuta prowadzi dziennik zajęć (zał. 5), w którym dokumentuje 

prowadzenie zajęć z każdym dzieckiem (1 terapeuta = 1 dziennik). 

10. W przypadku rezygnacji rodzica z udziału dziecka w zajęciach w ramach 

programu „Za życiem” wypełnia on druk rezygnacji (zał. 4), który przekazany 

zostaje najpóźniej 14 dni od rezygnacji do koordynatora WOKRO. 

11. W przypadku wykreślenia dziecka z udziału w zajęciach w ramach programu 

„Za życiem” koordynator WWR wypełnia druk wykreślenia i przekazuje w ciągu 14 

dni koordynatorowi WOKRO. 

12. Do 5 dnia miesiąca koordynator WWR przekazuje koordynatorowi WOKRO 

rozliczenie miesięczne zrealizowanych zajęć za poprzedni miesiąc, zatwierdzone 

przez Dyrektora placówki (wzór stanowi załącznik 6 do regulaminu). 

13. Do 5 stycznia koordynator WWR przekazuje koordynatorowi WOKRO 

sprawozdanie merytoryczne z realizacji programu „Za życiem” za rok ubiegły, 

zatwierdzone przez Dyrektora placówki zgodnie z wzorem przygotowanym przez 

WOKRO. 
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Załączniki: 

Zał. 1.: Wniosek rodzica o objęcie dziecka zajęciami wwr 

Zał. 2.: Skierowanie do objęcia dziecka zajęciami wwr do placówki 

Zał. 3.: Potwierdzenie przyjęcia dziecka na zajęcia w ramach programu 

Zał. 4.: Rezygnacja z listy dzieci objętych zajęciami wwr 

Zał. 5.: Dziennik zajęć 

Zał. 6.: Rozliczenie miesięczne z zajęć w programie „Za życiem” 

 

 

 

 

 

 

 

 


