
 
 
 
 
 
  

 
  

ZARZĄDZENIE NR 1844/2009 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
Z DNIA 24 sierpnia 2009 r.                    

 
 
 

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie Gminy 
Miejskiej Kraków. 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym         
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 1, art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm),        
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.), § 2, § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2009 r.  Nr 23, poz. 133) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1  
 

 W placówkach kształcenia specjalnego, przedszkolu specjalnym, specjalistycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, 
wymienionych w załączniku do zarządzenia, działają zespoły wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka. 
 

§ 2 
 

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

 
 

§ 3 
 

 Wyznacza się do roli koordynatora systemu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,            
w zakresie poprzedzającym wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie, ul. Półkole 11, do którego zadań w tym 
zakresie naleŜy w szczególności: 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) popularyzacja problematyki rozwoju i wychowania małego dziecka poprzez udzielanie 
instruktaŜu specjalistom z innych placówek, 

    2)  ujednolicenie działań specjalistów innych ośrodków (placówek) w zakresie diagnozowania 
  dzieci. 

 
 

§ 4 
  

 Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji. 
 

§ 5 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
            / - / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik do Zarządzenia  Nr 1844/2009   
 Prezydenta Miasta Krakowa  
 z dnia 24 sierpnia 2009 r. 

 
Wykaz placówek kształcenia specjalnego,  przedszkola specjalnego, specjalistycznej poradni 
psychologiczno - pedagogicznej w Krakowie, przedszkola z oddziałami integracyjnymi  
i specjalnymi, w których tworzy się  zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

L.P. 
NAZWA SZKOŁY 
LUB  PLACÓWKI 

RODZAJE 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DANE TELEADRESOWE 

1 
Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 11 

- dla dzieci z mózgowym 
poraŜaniem dziecięcym,  z 
niepełnosprawnością ruchową i 
niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi 

al. Dygasińskiego 25, 
30-820 Kraków 
 
tel.: 0-12 659-15-12, 
www.zss11.krakow.pl 

2 Zespół Szkół 
Specjalnych Nr 13 

- dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym  
i z niepełnosprawnością ruchową 

ul. Szopkarzy 8, 
31-228 Kraków 
 
tel.: 0-12 415-40-84 

3 Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy Nr 3 

- z upośledzeniem umysłowym  
i niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi 

ul. Praska 64, 
30-322 Kraków 
 
tel.: 0-12 269-35-50, 
www.sosw3.krakow.pl 

4 Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy Nr 6 

- dla dzieci słabo słyszących i 
niesłyszących 

ul. Niecała 8,  
30-425 Kraków 
 
tel.: 0-12 268-11-67, 
www.niecala.pl 

5 

Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy dla 
Dzieci Niewidomych  
i Słabowidzących 

- dla dzieci słabo widzących i 
niewidzących 

ul. Tyniecka 6, 
30-319 Kraków 
 
tel.: 0-12 266-66-80, 
www.blind.krakow.pl 

6 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno - 
Wychowawczy dla 
Dzieci Niesłyszących - dla dzieci niesłyszących 

ul. Spadochroniarzy 1, 
31-455 Kraków 
 
tel.: 0-12 411-19-40, 
www.soswddn.krakow.pl 

7 

Przedszkole Specjalne 
Nr 100 

- dla dzieci z upośledzeniem 
umysłowym  
w stopniu umiarkowanym i 
znacznym,  
z niepełnosprawnością ruchową 
i niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi 

os. Urocze 15, 
31-954 Kraków 
 
 
 
tel.: 0-12 644-36-85, 
www.przedszkole100.pl 

8 
Samorządowe 
Przedszkole nr 122 - dla dzieci z autyzmem 

ul. Fiołkowa 13, 
31-478 Kraków 
 
tel.: 0-12 411-85-62, 
www.przedszkole122.republika.pl 

9 
Ośrodek Wczesnej 
Pomocy 
Psychologicznej 

- dla dzieci z  upośledzeniem 
umysłowym 
i niepełnosprawnościami 
sprzęŜonymi 

ul. Półkole 11, 
31-559 Kraków 
 
tel. 0-12 412-15-66 

 


