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Podstawy prawne: 

 

1. Ustawa z z dn. 14. 12.  2016 r. Prawo Oświatowe, art. 157 ust. 4. 

 

2. Ustawa z dnia 14. 12. 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – 

rozdział 6. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 

przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. Poz. 1737). 

4. § 11b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 493 z późn.zm.). 

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do klas integracyjnych 

1. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do 

oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie rekomendacji Zespołu 

Kwalifikacyjnego. 

2. Do Zespołu Kwalifikacyjnego należą  nauczyciele rewalidacji indywidualnej, pedagog 

szkolny, psycholog szkolny, wychowawcy klas integracyjnych/nauczyciele wspomagający. 

3.  Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do nauki  

w klasie integracyjnej tworzy się oddziały integracyjne. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym 

w szkole ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów 

niepełnosprawnych. 

4.  Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizują podstawę 

programową liceum ogólnokształcącego. Realizowane przez nauczyciela przedmiotu treści są 

dostosowane przez nauczyciela wspomagającego do indywidualnych potrzeb  

i możliwości uczniów w zakresie doboru metod, form i środków dydaktycznych. 



5. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są w drodze 

rekrutacji poza systemowej.  

6. Wymagana jest dodatkowa dokumentacja kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego ubiegającego się o przyjęcie do klasy integracyjnej. 

- podanie rodziców lub opiekunów prawnych o przyjęcie ich dziecka do oddziału integracyjnego, 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres nauki w szkole ponadgimnazjalnej lub 

ponadpodstawowej, 

- zaświadczenie o wynikach egzaminu, 

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

7. Do kompetencji Zespołu Kwalifikacyjnego należy analiza treści aktualnego orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność na dany etap 

edukacyjny oraz analiza osiągnięć edukacyjnych kandydata. Komisja zastrzega sobie prawo do 

umówienia spotkania z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. 

8. Do oddziałów integracyjnych III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi 

im. C.K. Norwida w Kielcach przyjmowani są uczniowie: 

 

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

- z autyzmem w tym zespołem Aspergera, 

- niesłyszący/słabosłyszący, 

- niewidomi/słabowidzący, 

- z niepełnosprawnością sprzężoną 

- niedostosowani społecznie, 

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym. 

 

9. Dyrektor szkoły może odmówić przyjęcia ucznia niepełnosprawnego również w przypadku, 

gdy szkoła nie jest w stanie zapewnić realizacji zaleceń opisanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego kandydata z przyczyn niezależnych od Dyrektora szkoły oraz wskazać 

odpowiednią do potrzeb ucznia placówkę wychowawczo-edukacyjną. 

 


