
Procedura przyjmowania uczniów  
do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju 

 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572)  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeo i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie zasad organizowania zajęd rewalidacyjno-
wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 1997r. nr 14, poz. 76)  
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych. (Dz.U. z 2004r. nr 26, poz. 232)  
 

Informacje ogólne 
 

1. Procedura określa zasady przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Jastrzębiu Zdroju. 
2. Do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 (wczesnego wspomagania, oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej, 

gimnazjum) przyjmowani są uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, 
z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, na wniosek rodziców, a ponadto posiadają: 

a) opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub  
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole podstawowej lub gimnazjum lub  
c) orzeczenie o potrzebie zajęd rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną, 
d) skierowanie wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój. 

3.  W przypadku nauczania indywidualnego w szkole podstawowej lub gimnazjum, indywidualnych zajęd rewalidacyjno-
wychowawczych w Zespole Szkół Specjalnych nr 10 uczeo powinien posiadad; 

1) orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, 
2) skierowanie do nauczania indywidualnego wydane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój. 

4.  Oprócz wymienionych w pkt. 2 i 3 dokumentów, rodzice ucznia dostarczają do szkoły     
     informacje od lekarza o przebiegu choroby, wypis ze szpitala, informacje o przyjmowanych lekach, zlecenie na podawanie 
leków, jeżeli należy je podawad w czasie pobytu dziecko w szkole. 
 
 

Etapy postępowania rodziców 
 
Krok I   Szkoła 
 
1.  Zasięgnięcie informacji u dyrektora szkoły, czy w szkole w danej klasie, grupie, są wolne miejsca do przyjęcia dziecka. 
2. Wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka wniosku o przyjęcie dziecka do placówki. 
  
 
Krok II  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
 

1. Wypisanie wniosku o wydanie orzeczenia (podpis matki i ojca). 
2. Ustalenie terminu badania. 
3. Zgłoszenie się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ustalonym terminie na badania. 
4. Odebranie orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w określonym przez  poradnię terminie. 

 
 
Krok III Szkoła 
 
1. Dostarczenie 1 egzemplarza orzeczenia do szkoły. 
 
Krok IV Urząd Miasta 
 
1. Dostarczenie wniosku do Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju, o wydanie skierowania wraz z 1 egzemplarzem orzeczenia. 
 
Krok V Szkoła 
 
1. Dostarczenie skierowania do szkoły po otrzymaniu z Urzędu Miasta. 
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