
REGULAMIN  

REKRUTACJI UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

DO GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 

 

 

      §1 

1. Uczniowie niepełnosprawni są przyjmowani do szkoły przez dyrektora szkoły na 

podstawie zapisów w Statucie Gimnazjum nr 3 i ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjnej 

powołanej przez dyrektora. 

 

2. W skład komisji wchodzą: 

- pedagog szkolny 

- psycholog 

- nauczyciel wspomagający 

- nauczyciel 

 

3. Do zadań komisji należy: 

- analiza dokumentacji dziecka  

- przeprowadzenie rozmowy z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) 

- obserwacja dziecka 

- zebranie informacji od osób, placówek, które miały kontakt z dzieckiem 

-ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej   

wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

-ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych.  

-sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

  

4. Cele: 

- dokonanie właściwej kwalifikacji uczniów do klasy integracyjnej 

- zebranie informacji potrzebnych do skonstruowania indywidualnych programów 

edukacyjnych i terapeutycznych 

- zebranie informacji dotyczących najbliższego środowiska dziecka 

 

     §2 

1. Do klas integracyjnych przyjmowani są na zgłoszenie lub wniosek rodziców 

(opiekunów prawnych), uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych na 

podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego 

przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, bądź publiczną poradnię 

specjalistyczną. 

2. W szczególności przyjmowane są dzieci z niepełnosprawnością ruchową, 

niedosłuchem, niedowodzeniem, autyzmem lub upośledzeniem w stopniu lekkim. 

3. Do klas integracyjnych nie są przyjmowani uczniowie ze zdiagnozowanym zespołem 

nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), z wyjątkiem przypadku, że wszystkie klasy 

są integracyjne. 

4. Do klasy pierwszej integracyjnej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci 

zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum nr 3, a w przypadku gdy szkoła dysponuje 

wolnym miejscami, dzieci z innych dzielnic Gdyni. 



5. Rodzice (opiekunowie prawni) ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy 

integracyjnej powinni złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

• Zgłoszenie lub wniosek 

• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

• Orzeczenie ZUS o niepełnosprawności z dokumentacją lekarską 

• Ankietę dotyczącą dziecka 

6. Komisja po uprzednim zapoznaniu się wyżej podaną dokumentacją ustala termin 

spotkania z rodzicami (opiekunami prawnymi). 

7. Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka Szkoła kieruje się realnymi 

możliwościami stworzenia dziecka optymalnych warunków kształcenia w naszej 

placówce. 

8. Klasy integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym do 5 –rga dzieci z orzeczeniem o 

kształceniu specjalnym. 

9. Terminy składania podań oraz ogłoszenia listy uczniów przyjętych do gimnazjum są 

takie same dla wszystkich uczniów i podawane corocznie przez Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

 

§3 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2014r. Traci moc poprzedni regulamin. 

 

 

 
 


