
ZAŁĄCZNIK NR 4: „ODDZIAŁY INTEGRACYJNE” 

 

§ 1 

 

1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów 

niepełnosprawnych. 

 

2. W oddziale integracyjnym, do którego uczęszcza uczeń z autyzmem, liczba uczniów wynosi 

do 20,  w tym niepełnosprawnych - 3. 

 

§ 2 

 

1. Warunkiem przyjęcia ucznia zdrowego do oddziału integracyjnego jest brak pisemnego 

sprzeciwu rodziców lub prawnych opiekunów oraz, w przypadku potrzeby,  wynik badania 

psychologicznego dokonanego przez psychologa szkolnego. 

 

2. W przypadku, gdy badanie psychologiczne wykaże brak dojrzałości szkolnej lub deficyty 

rozwojowe, uczeń taki nie jest przyjmowany do oddziału integracyjnego chyba, że uzyska 

orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 3 

 

O przyjęciu uczniów niepełnosprawnych i zdrowych do oddziałów integracyjnych decyduje 

komisja w składzie: dyrektor szkoły, wicedyrektor do spraw nauczania zintegrowanego, 

psycholog szkoły, nauczyciele i pedagodzy wspierający, którzy przygotowują się do objęcia 

nowo tworzonych klas. 

 

 

§ 4 

Do klas integracyjnych nie przyjmuje się  uczniów agresywnych, nadpobudliwych 

stanowiących zagrożenie dla pozostałych uczniów. 

 

§ 5 

 

Odziały integracyjne tworzy się wyłącznie na poziomie klas pierwszych i oddziałów 

przedszkolnych z początkiem roku szkolnego. 

 

§ 6 

 

Nie tworzy się oddziałów integracyjnych w toku nauki. Uczniowie niepełnosprawni zgłaszani 

przez rodziców w toku nauki przyjmowani są w miarę wolnych miejsc. 

 

§ 7 

 

1. W związku z nauczaniem integracyjnym w szkole mogą być zatrudnieni dodatkowi 

specjaliści: pedagog szkolny, psycholog, pedagog wspierający, logopeda, reedukator, 

rehabilitant ruchowy i inni w zależności od potrzeb. 

 

2.   Zakres obowiązków specjalistów wymienionych w ustępie 1. jest zgodny z odrębnymi 

przepisami. 



 

§ 8 

 

1. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pedagog 

wspierający wraz z zespołem nauczycieli, powoływanym zgodnie z & 10 p.1 statutu szkoły, 

opracowuje do dnia 30 września  indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. 

 

2. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny tworzony jest zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

3.  Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny wraz z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego przechowywany jest w arkuszu ocen ucznia. 

 

§ 9 

 

Zaleca się, aby na zakończenie pierwszego etapu edukacyjnego każdy uczeń z orzeczeniem 

do nauczania integracyjnego był poddany badaniom kontrolnym w poradni psychologiczno - 

pedagogicznej w celu określenia aktualnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, 

społecznego, emocjonalnego. Wyniki badań są podstawą do określania wymagań 

dydaktyczno - wychowawczych na drugim etapie edukacyjnym.   

 

§ 10 

 

W nauczaniu niektórych przedmiotów stosuje się podział na grupy zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

 

  

 

 

 


