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Procedura przyjęcia ucznia do szkoły specjalnej
w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach

1. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach, w ramach kształcenia specjalnego, jest
placówką przeznaczoną dla uczniówz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym,

znacznym

i

uczestnikówzajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu głębokim, a także dzieci z autyzmem oraz
niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. W skład Zespołu wchodzą:
2.1. Szkoła Podstawowa Specjalna,
2.2. Gimnazjum Specjalne,
2.3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,
2.4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;
3. Uczniowie przyjmowani są do wchodzących w skład Zespołu typów szkół specjalnych
na podstawieorzeczenia

o

potrzebie

poradniępsychologiczno-pedagogiczną

kształcenia
do

specjalnego

poszczególnych

typów

wydanego

przez

szkół

form

oraz

organizacjioddziałów klasowych (oddziały sprzężone, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze).
4. Uczniowie z terenu powiatu radomskiegomuszą uzyskać skierowanie z Wydziału Edukacji
Starostwa Powiatowego w Radomiu, zaś uczniowie spoza powiatu radomskiegomuszą
uzyskać skierowanie z Wydziału Edukacji właściwego Starostwa Powiatowego. Wszelkie
formalności z tym związane można załatwić w szkole (sekretariat ZS im. J. Śniadeckiego, ul.
Parkowa 6 w Pionkach, w godzinach 900 – 1500)
5. Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są dzieci na podstawie opinii o potrzebie
wczesnego

wspomagania

wydanejprzez

poradnię

psychologiczno-pedagogiczną.

Szczegółowa procedura przyjęciaopisana jest w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu
Wczesnego Wspomagania,stanowiącym załącznik do statutu Szkoły Podstawowej.
6. We wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu, realizowane może
byćnauczanie indywidualne, na zasadach opisanych w orzeczeniu o potrzebieindywidualnego
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nauczania

lub

w

orzeczeniu

o

potrzebie

indywidualnych

zajęćrewalidacyjno-

wychowawczych.
7. Kwalifikowaniem nowych uczniów do Zespołu zajmuje się zespół rekrutacyjny,
którydziała

w

zależności

od

potrzeb.

W

skład

zespołu

mogą

wchodzić:

dyrektor/wicedyrektor,psycholog, pedagog. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do Zespołu
podejmujedyrektor.
8. Dokumenty i terminy wymagane przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów
szkółwchodzących w skład Zespołu:
8.1. W przypadku rekrutacji na następny rok szkolny:
8.1.1.od 01 marca, w chwili zapisywania dziecka:


podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły (na drukustanowiącym załącznik
do procedury);



kwestionariusz osobowy,



orzeczenie

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

z

poradnipsychologiczno-

pedagogicznej do danego typu szkoły;
8.1.2.do 30 czerwca:


świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał);



dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowanianp. czytelna kserokopia
dowodu osobistego, rodzica lubopiekuna;



skrócony odpis aktu urodzenia kandydata (oryginał lub czytelnakserokopia),



2 aktualne zdjęcia



zgoda starosty na naukę w naszej placówce,
8.2.

W

przypadku

rekrutacji

w

trakcie

roku

szkolnego,

dokumenty

wymienionew pkt. 8.1 muszą być złożone w sekretariacie szkoły przed przyjęciem
ucznia do Zespołu.
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