REGULAMIN REKRUTACJI ZESPOŁU PLACÓWEK
EDUKACYJNYCH W OLSZTYNIE
-

ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 11
DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM
W OLSZTYNIE
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ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
SPECJALNEGO W OLSZTYNIE
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PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY NR 2 W OLSZTYNIE
Objaśnienie wyrażeń regulaminu.
Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
-

rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów kandydata oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad kandydatem;

-

kandydatach - należy przez to rozumieć odpowiednio dzieci i/lub młodzież, osoby pełnoletnie
starające się o przyjęcie do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zespołu;

-

Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie;

-

jednostkach organizacyjnych Zespołu - należy przez to rozumieć:
a) Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole Specjalne nr 11 dla Dzieci
z
Niepełnosprawnością
Ruchową,
Niepełnosprawnością
Intelektualną,
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie;
b) Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Podstawowa nr 4 Specjalna dla Uczniów
z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie;
c) Zespół Placówek
w Olsztynie;

Edukacyjnych

XV

Liceum

Ogólnokształcące

Specjalne

d) Zespół Placówek Edukacyjnych Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2
w Olsztynie.
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-

Przedszkolu - należy przez to rozumieć Zespół Placówek Edukacyjnych Przedszkole
Specjalne nr 11 dla Dzieci z Niepełnosprawnością Ruchową, Niepełnosprawnością
Intelektualną, Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie.

-

Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Placówek Edukacyjnych Szkołę Podstawową nr 4
Specjalną dla Uczniów z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie.

-

Liceum – należy przez to rozumieć Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum
Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie.

-

Szkole Przysposabiającej do Pracy – należy przez to rozumieć Zespół Placówek
Edukacyjnych Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy nr 2 w Olsztynie.
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POSTANOWIENIA WSPÓLNE
§1
1. Rekrutacja do wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu Placówek Edukacyjnych
w Olsztynie, zwanego w dalszej części regulaminu Zespołem, odbywa się na podstawie
ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 i aktów wykonawczych wydanych na jej
podstawie, statutów jednostek organizacyjnych tworzących Zespół, Statutu Zespołu
oraz na podstawie niniejszego regulaminu.
2. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie, przyjmuje się odpowiednio do Przedszkola oraz
do klas pierwszych Szkoły Podstawowej, Liceum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy,
tworzących Zespół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
3. O przyjęciu kandydatów do Przedszkola oraz do Szkoły Podstawowej, Liceum, Szkoły
Przysposabiającej do Pracy tworzących Zespół, w tym do klas pierwszych, w trakcie roku
szkolnego, decyduje Dyrektor Zespołu.
4. Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 3 wymaga przeprowadzenia zmian
organizacyjnych pracy przedszkola lub szkoły, powodujących dodatkowe skutki finansowe,
Dyrektor może przyjąć kandydata po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata; w wypadku
rekrutacji do Liceum albo Szkoły Przysposabiającej do Pracy na wniosek rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego.
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I
REKRUTACJA DO ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 11 DLA DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
RUCHOWĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ, NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
SPRZĘŻONYMI I Z AUTYZMEM W OLSZTYNIE
§2
1. Do Zespołu Placówek Edukacyjnych Przedszkola Specjalnego nr 11 dla Dzieci
z
Niepełnosprawnością
Ruchową,
Niepełnosprawnością
Intelektualną,
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i z Autyzmem w Olsztynie przyjmuje się kandydatów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą
niepełnosprawności ruchowej, niepełnosprawności intelektualnej, niepełnosprawności
sprzężonych, autyzmu, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których
zawarte są zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów:
a. objętych wychowaniem przedszkolnym, tj. dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat,
b. w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
do przedszkola może być przyjęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat,
c. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie decyzji Dyrektora
Przedszkola, wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców kandydata.
4. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola składa się do Dyrektora, na formularzu – wzór wniosku
przygotowany przez organ prowadzący Przedszkole.
5. Do wniosku rodzice dołączają oryginał lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
6. Decyzję o przyjęciu dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
do Przedszkola podejmuje Dyrektor przedszkola, po przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami
dziecka i spotkaniu z dzieckiem; biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc w grupie rozwojowej
do której, ze względu na rodzaj niepełnosprawności, powinno uczęszczać dziecko.

Strona 4 z 9

7. Postępowanie rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca.
8. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się przez cały rok.
9. Preferowanym terminem składania wniosków o przyjęcie do Przedszkola kandydatów na
kolejny rok szkolny jest termin do dnia 15 kwietnia.
10. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do Przedszkola. Rodzice
dzieci przyjętych do Przedszkola w poprzednim roku, składają corocznie na kolejny rok
szkolny, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu, w terminie 7
dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

II
REKRUTACJA DO
ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 SPECJALNEJ
DLA UCZNIÓW Z AUTYZMEM I NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SPRZĘŻONYMI
W OLSZTYNIE
§3
1. Do Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 4 Specjalnej dla Uczniów
z Autyzmem i Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Olsztynie przyjmuje się kandydatów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z diagnozą autyzmu, w tym
zespołu Aspergera lub niepełnosprawności sprzężonych, ze względu na inne
niepełnosprawności wyłącznie w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych względami dobra
dziecka i jego rodziny uznanych przez Dyrektora; wydane przez poradnie psychologicznopedagogiczne, w których zawarte są zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych
i rehabilitacyjnych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców kandydata.
3. Podstawą przyjęcia do Szkoły jest złożenie do Dyrektora, za pośrednictwem sekretariatu,
następujących dokumentów:
a. wniosek rodziców o przyjęcie kandydata do szkoły – na formularzu – wzór wniosku
przygotowany przez organ prowadzący szkołę,
b. oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do
danego typu szkoły (etapu edukacyjnego) z diagnozą autyzmu, w tym zespołu
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężonych albo innych niepełnosprawności,
wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których zawarte są
zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych oraz
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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c. zaświadczenie o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
(dotyczy kandydatów przyjmowanych do klas pierwszych),
d. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej (dotyczy
kandydatów do klas programowo wyższych niż klasa pierwsza) w oryginale lub kopii
e. rodzic może dostarczyć informację o gotowości szkolnej (dotyczy kandydatów
przyjmowanych do klas pierwszych).
4. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Szkoły
podejmuje Dyrektor, biorąc pod uwagę łącznie:
a. liczbę wolnych miejsc w istniejących oddziałach,
b. możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem
niepełnosprawności kandydata oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się przez cały rok.
6. Preferowanym terminem składania wniosków o przyjęcie do Szkoły kandydatów do klas
pierwszych jest termin do dnia 15 kwietnia.
7. Uczniowie nieprzyjęci z powodu braku miejsc pozostają na liście rezerwowej (za zgodą
rodziców), oczekując na zwolnienie się miejsca lub utworzenie nowej klasy za zgodą organu
prowadzącego.

III
REKRUTACJA DO
ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
SPECJALNEGO W OLSZTYNIE
§4
1. Do Zespołu Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego
w Olsztynie przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego zawierające wskazanie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu
na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone w normie
intelektualnej.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata
pełnoletniego.
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3. Podstawą przyjęcia do Liceum, jest złożenie do Dyrektora, za pośrednictwem sekretariatu,
następujących dokumentów:
a. wniosek rodziców/lub kandydata pełnoletniego o przyjęcie do Liceum – na formularzu
– wzór wniosku przygotowany przez organ prowadzący,
b. oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do
danego typu szkoły (etapu edukacyjnego) z diagnozą autyzmu, w tym zespołu
Aspergera, sprzężonych niepełnosprawności w normie intelektualnej, wydane przez
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których zawarte są zalecenia i warunki
realizacji potrzeb edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych oraz pomocy psychologicznopedagogicznej.
c. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów przyjmowanych
do klas pierwszych),
d. świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu (dotyczy
kandydatów do klas programowo wyższych niż klasa pierwsza).
4. Do wniosku o którym mowa w pkt. 3 powinno zostać załączone nadto zaświadczenie
o wynikach egzaminu.
5. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Liceum
podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę:
a.

liczbę wolnych miejsc,

b.

możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem
niepełnosprawności kandydata oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.

6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się przez cały rok.
7. Preferowanym terminem składania wniosków o przyjęcie do Liceum kandydatów do klas
pierwszych jest termin do dnia 15 kwietnia.
8. Uczniowie nieprzyjęci z powodu braku miejsc pozostają na liście rezerwowej (za zgodą
rodziców) oczekując na zwolnienie się miejsca lub utworzenie nowej klasy za zgodą organu
prowadzącego.
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IV
REKRUTACJA DO
ZESPOŁU PLACÓWEK EDUKACYJNYCH SZKOŁY SPECJALNEJ
PRZYSPOSABJAJĄCEJ DO PRACY NR 2 W OLSZTYNIE
§5
1. Do Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Olsztynie
przyjmuje się kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
z diagnozą sprzężonych niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w których zawarte są zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych i rehabilitacyjnych
oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców kandydata lub kandydata
pełnoletniego.
3. Podstawą przyjęcia do Szkoły Przysposabiającej do Pracy jest złożenie do Dyrektora, za
pośrednictwem sekretariatu, następujących dokumentów:
a) wniosek rodziców/lub kandydata pełnoletniego o przyjęcie do Szkoły
Przysposabiającej do Pracy – na formularzu – wzór wniosku przygotowany przez
organ prowadzący,
b) oryginał lub kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kwalifikujące do
danego typu szkoły (etapu edukacyjnego) z diagnozą sprzężonych
niepełnosprawności, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których zawarte
są zalecenia i warunki realizacji potrzeb edukacyjnych i zajęć rewalidacyjnych oraz
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
c) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów przyjmowanych
do klas pierwszych),
d) świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w innej Szkole Przysposabiającej
do Pracy (dotyczy kandydatów do klas programowo wyższych niż klasa pierwsza).
4. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do Szkoły
Przysposabiającej do Pracy, podejmuje Dyrektor biorąc pod uwagę łącznie:
a. liczbę wolnych miejsc w istniejących oddziałach,
b. możliwości utworzenia klas pierwszych związane z warunkami lokalowymi, rodzajem
niepełnosprawności kandydata oraz innymi uzasadnionymi przesłankami.
5. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się przez cały rok.
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6. Preferowanym terminem składania wniosków o przyjęcie do Szkoły Przysposabiającej
do Pracy kandydatów do klas pierwszych jest termin do dnia 15 kwietnia.
7. Uczniowie nieprzyjęci z powodu braku miejsc pozostają na liście rezerwowej (za zgodą
rodziców lub własną) oczekując na zwolnienie się miejsca lub utworzenie nowej klasy
za zgodą organu prowadzącego.
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