
ZASADY PRZYJĘĆ UCZNIÓW DO KLASY INTEGRACYJNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J.Tischnera w Ligocie 

1. Szkoła przyjmuje uczniów niepełnosprawnych, którym deficyty rozwojowe uniemożliwiają 

podjęcie nauki w szkołach obwodowych ogólnodostępnych, a jednocześnie nie kwalifikują 

ich do jednostek kształcenia specjalnego różnych typów, to jest: 

- dzieci niepełnosprawne ruchowo; 

- dzieci niedowidzące; 

- dzieci niedosłyszące; 

- dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi (z wykluczeniem agresji i negatywizmu); 

- dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. 

2. Szkoła może przyjąć dzieci w normie intelektualnej z autyzmem (z zespołem Aspergera ) 

pod indywidualną opieką osoby wspierającej zgodnie ze wskazaniem w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego. 

3. W oddziale nie może znajdować się  więcej niż jedno dziecko ze znacznymi trudnościami 

w samodzielnym poruszaniu się (na wózku inwalidzkim). 

4. W oddziale nie może znajdować się więc niż jedno dziecko z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera.  

5. Dzieci powinny spełniać kryteria dotyczące samodzielności i komunikatywności. 

6. Przyjmowanie uczniów odbywa się: 

- na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Czechowicach - 

Dziedzicach o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap kształcenia; 

- na wniosek rodziców (załącznik nr 1 lub nr 2 Regulaminu rekrutacji). 

 

II. Tryb przyjęć. 
 

1. Zapisy dzieci wraz z dostarczeniem kompletnej dokumentacji odbywają się do 30 maja. W 

szczególnych przypadkach, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami dokumenty mogą być 

przyjmowane w terminie późniejszym. 

Wymagana dokumentacja: 

- aktualna karta zdrowia dziecka; 

- orzeczenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej; 

- diagnoza i opinia przedszkolna 

- pisemna prośba rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do 

Regulaminu rekrutacji ).  

2. Po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji dyrektor uzgadnia termin spotkania z rodzicami i 

dzieckiem w obecności jednego pedagoga specjalnego. Spotkanie to ma na celu poznanie 

dziecka i przekazanie przez rodziców niezbędnych informacji dotyczących zdrowia i 

funkcjonowania dziecka.  



3. Dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną w skład której wchodzą: wychowawca 

klasy integracyjnej, pedagog szkolny, psycholog szkolny i dwóch członków zespołu ds. 

integracji.Komisja ze swoich prac sporządza protokół, w którym wyraża uzgodnioną opinię 

dotyczącą przyjęcia dzieci do klasy integracyjnej. 

4. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii 

komisji kwalifikacyjnej. 

3. Lista przyjętych uczniów wywieszona zostaje do 30 czerwca. 

III. Tryb odwoławczy. 
 

1. Od dnia ogłoszenia listy, w ciągu 7 dni, rodzice mają prawo odwołania się od decyzji 

dyrektora szkoły do organu prowadzącego, który rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni. 

2. Decyzja organu prowadzącego jest ostateczna.  

   

  Zasady przyjęć uczniów do klas integracyjnych zostały przyjęte przez Rady Pedagogiczne 

dnia 25 lutego 2015r. uchwałą nr 16 /2014 /2015 oraz przez Radę Szkoły w dniu 25 lutego 

2015r. 

 


