
REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH                         

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W BIERUNIU  

 

1. Przyjęcie uczniów do klasy integracyjnej odbywa się na zasadzie dobrowolności. Rodzice 

wyrażają akces umieszczenia dziecka w klasie poprzez zaznaczenie w karcie zgłoszenia 

dziecka stosownego punktu deklaracji. 

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

rodzajami niepełnosprawności: 

1) niepełnosprawność ruchowa, w tym  afazja, 

2) niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 

3) niewidomi, słabowidzący, 

4) niesłyszący,  słabosłyszący, 

5) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

6) niepełnosprawnością sprzężoną. 

3. Uczniowie spoza rejonu przyjmowani są na podstawie pisemnego porozumienia między 

gminami i  w przypadku wolnych miejsc w szkole. 

4. Kryteria przyjmowania uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego: 

1) poziom rozwoju intelektualnego umożliwiający rozwiązywanie problemów  

powstałych na skutek kontaktów z pełnosprawnymi rówieśnikami i wymogami szkoły, 

2) stopień usprawnienia fizycznego umożliwiający kształtowanie poprawnych relacji                          

z grupą rówieśniczą, umiejętność współdziałania w czasie zabawy i nauki, reagowanie na 

polecenia kierujące jego zachowaniem, 

3)  poziom dojrzałości emocjonalnej i odporności psychicznej umożliwiający 

przystosowanie się do wymogów i warunków szkoły, brak przejawów agresji fizycznej, 

słownej i autoagresji. 

5. Zapisu dziecka niepełnosprawnego dokonuje się w sekretariacie szkoły w terminie 

rekrutacyjnym, podanym corocznie przez Burmistrza Miasta, w  Załączniku do 

Zarządzenia w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania 

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów 

do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych. 

 



6. Wymagane dokumenty: 

1)  karta zgłoszenia z deklaracją uczęszczania do klasy  integracyjnej lub podanie 

rodziców, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię  

psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnię spełniającą  warunki 

ustawy Prawo oświatowe, 

3)  w szczególnych przypadkach opinia lekarza z opisem przebiegu choroby                             

i dalszych rokowań,  

4)  opinia wychowawcy przedszkola (informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole)  

5) pisemna informacja rodzica o stanie zdrowia dziecka, prowadzenia leczenia                      

i przyjmowanych lekach do pielęgniarki szkolnej. 

7. Warunkiem zakwalifikowania dziecka zdrowego do klasy integracyjnej jest: 

1) prawidłowy rozwój intelektualny (bez globalnego opóźnienia i bez 

fragmentarycznych deficytów np.: w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej,  

z małą  sprawnością grafomotoryczną czy z zaburzeniami mowy), 

2) zrównoważenie  emocjonalne (wykluczone: nadpobudliwość, skłonność do agresji, 

negatywizm), 

3) prawidłowe kontakty społeczne (dziecko potrafi współpracować z innymi dziećmi                      

i dorosłymi, podejmuje zadania społeczne). 

8. Oceny dokonuje się na podstawie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki                         

w szkole.  

9. Dzieciom nauczycieli przy równych z innymi dziećmi warunkach przysługuje prawo 

pierwszeństwa przyjęcia do klasy integracyjnej. 

8. W przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wydanego ze względu na niepełnosprawność, ubiegających się o przyjęcie do oddziału 

integracyjnego, w sytuacji gdy liczba kandydatów jest większa niż ilość miejsc w klasie, 

stosuje się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas 

pierwszych, zamieszkałych poza obwodem szkoły.  

9. O przyjęciu dziecka do oddziału integracyjnego decyduje powołana w tym celu przez 

dyrektora szkoły komisja kwalifikacyjna w skład, której wchodzą: wicedyrektor szkoły, 

pedagog szkolny, psycholog, logopeda. 

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

Aktualizacja z dnia 3.02.2020 r.  


