Projekt z dnia 17 lipca 2017 r.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia ……………………………. 2017 r.
w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnoopiekuńczych
Na podstawie art. 90v ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wiodący w danym powiecie ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy,
zwany dalej „ośrodkiem”, udziela kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili
wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w
szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, w szczególności:
1) udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego
problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;
2) organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu pobudzanie
psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności
do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia,
na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127
ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r.
poz. 59, z późn. zm.);
3) udziela interdyscyplinarnej pomocy rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia
zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku
życia;
4) zapewnia specjalistyczną opiekę dziecka i jego rodziny, w zależności od potrzeb
dziecka i jego rodziny;
5) zapewnia konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka;
6) zapewnia usługi terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i
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innych specjalistów, w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz koordynuje
działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.
§ 2. W celu zapewnienia dziecku konsultacji lekarzy różnych specjalności oraz usług
rehabilitacji, terapii, opieki i innych form interdyscyplinarnej pomocy, ośrodek współpracuje
z podmiotem leczniczym oraz pracownikiem socjalnym.
§ 3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w § 1
pkt 2, ośrodek organizuje w wymiarze do 5 godzin tygodniowo wobec dziecka.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.
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