
Regulamin przyjmowania uczniów 

do klas integracyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi

w Bieruniu 

1. Przyjęcie  uczniów  do  klasy  integracyjnej  odbywa  się  na  zasadzie 

dobrowolności. Rodzice wyrażają akces umieszczenia dziecka w klasie przez 

złożenie w sekretariacie szkoły podania o przyjęcie (załącznik nr 1).

2. O przyjęcie  do oddziału  integracyjnego mogą ubiegać się  rodzice ucznia  z 

następującymi rodzajami niepełnosprawności:

• dysfunkcją narządu ruchu,

• niepełnosprawnością umysłową /w stopniu lekkim/,

• wadą wzroku /niedowidzenie/,

• wadą słuchu,

• autyzmem lub zespołem Aspergera,

• niepełnosprawnością sprzężoną.

3. Pierwszeństwo  w  przyjęciu  mają  dzieci  niepełnosprawne  z  rejonu 

organizacyjnego  Szkoły  Podstawowej  nr  3  z  Oddziałami  Integracyjnymi  w 

Bieruniu.

4. Uczniowie spoza gminy przyjmowani są na podstawie pisemnego 

porozumienia między gminami i w przypadku wolnych miejsc w szkole.

5.  Kryteria  przyjmowania  uczniów  niepełnosprawnych  do  oddziału 

integracyjnego:

• poziom rozwoju intelektualnego umożliwiający rozwiązywanie problemów 

powstałych  na  skutek  kontaktów  z  pełnosprawnymi  rówieśnikami  i 

wymogami szkoły,

• stopień  usprawnienia  fizycznego  umożliwiający  wykonywanie  czynności 

samoobsługowych,  podejmowanie  wysiłku  i  wykonywanie  powierzonych 

zadań,

• poziom uspołecznienia umożliwiający kształtowanie poprawnych relacji  z 

grupą rówieśniczą, umiejętność współdziałania w czasie zabawy i nauki, 

reagowanie na polecenia kierujące jego zachowaniem,



• poziom dojrzałości  emocjonalnej  i  odporności  psychicznej  umożliwiający 

przystosowanie  się  do  wymogów  i  warunków  szkoły,  brak  przejawów 

agresji fizycznej, słownej i autoagresji.

6. Zapisu dziecka niepełnosprawnego dokonuje się w sekretariacie szkoły do 31 

marca każdego roku.

 

 Wymagane dokumenty:

• podanie rodziców,

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez PPP lub inną 

specjalistyczną poranię spełniającą warunki ustawy o systemie oświaty,

• opinia lekarza z opisem przebiegu choroby i dalszych rokowań,

• opinia wychowawcy przedszkola,

• pisemna informacja rodzica o stanie zdrowia dziecka, prowadzeniu leczenia 

i przyjmowanych lekach do pielęgniarki szkolnej. 

1. Podania  dotyczące  przyjęcia  dzieci  zdrowych  składane  są  w  sekretariacie 

szkoły do 31 maja każdego roku

8. Warunkiem zakwalifikowania dziecka zdrowego do klasy integracyjnej jest:

• prawidłowy  rozwój  intelektualny  (bez  globalnego  opóźnienia  i  bez 

fragmentarycznych  deficytów  np.:  w  zakresie  percepcji  słuchowej, 

wzrokowej,  z  małą  sprawnością  grafamotoryczną  czy  z  zaburzeniami 

mowy),

• zrównoważenie emocjonalne (wykluczone: nadpobudliwość, skłonność do 

agresji, negatywizm),

• prawidłowe kontakty społeczne (dziecko potrafi  współpracować z innymi 

dziećmi i dorosłymi, podejmuje zadania społeczne).

9. Dzieciom nauczycieli przy równych z innymi dziećmi warunkach przysługuje 

prawo pierwszeństwa w przyjęciu do klasy integracyjnej.

10. O przyjęciu dziecka do oddziału integracyjnego decyduje powołana w tym 

celu  przez  dyrektora  szkoły  komisja  kwalifikacyjna  w  skład,  której  wchodzą: 

dyrektor szkoły, pedagog specjalny, pedagog szkolny, logopeda.

11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu ze strony rodziców.

12. Regulamin niniejszy uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 

23 marca 2009r.

13. Regulamin obowiązuje od dnia 23 marca 2009r.



Załączniki: 

1. Podanie o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MENIS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania kształcenia i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie w przedszkolu, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych i integracyjnych.


