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3.

do SzkoĘ Podstawowej Specjalnej nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego w Warszawie

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr L23 im. Kornela Makuszyńskiego jest placówką
publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym.

2. Do szkoły przyjmuje się uczniów na wniosek Rodziców/Opiekunów prawnych na

podstawie wyda n ego przez Porad n ię Psych ologiczno-Ped agogiczn ą orzeczen ia

o potrzebie kształcenia specjalnego do poszczegó!nych typow szkół.

Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do:
o dostarczenia oryglnału orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-

Pedagogiczną o potrzebie kształcenia specjalnego
. złożenia podania o przyjęcie dziecka do szkoły
o wypełnienia kwest|onariusza dla Rodziców/ opiekunów prawnych

Oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 3 Rodzice/Opiekunowie prawni mogą

dostarczyć inne posiadane opinie specjalistów.

Dokumenty mogą być dostarczone osobiście bądź za pomocą poczty elektronicznej na

wskazany w ogłoszeniu o naborze do klasy ]. adres pocztowy z protokołem TLS

6. Przy składaniu dokumentów Rodzice/Opiekunowie prawni zostają poinformowani

o liczbie tworzonych w danym roku oddziałów klasowych, liczebności przyjmowanych

uczniów w zależności od stopnia niepełnosprawności , którą określa rozporządzenie
MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli.

7. Rekrutacja na nowy rok szkolny rozpoczyna się od dnia ogtoszenia rekrutacji na stronie
internetowej szkoły.

8. Dokumenty kandydatów do klasy 1 przyjmowane są do dnia 15 marca danego roku.

9. Zespół rekrutacyjny w składzie: psycholog, pedagog, nauczyciel specjalista, nauczyciel,
któremu zostanie powierzone wychowawstwo w danym roku szkolnym zbiera się
w ciągu 5 dni od zakończenia przyjęć dokumentów kandydatów.

10. Zespół rekrutacyjny wyłania taką i!ość kandydatów, jaka odpowiada ilości miejsc
w klasie/ klasach pierwszych w szkole.

11. O wynikach rekrutacjl Rodzice/ Opiekunowie prawni zostają poinformowani
indywidualnie po spotkaniu zespołu rekrutacyjnego.
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12. Rodzlce/ Opiekunowie prawni mają prawo do złożenia pisemnego odwołania od
decyzjI zespołu rekrutacyjnego do Dyrektora szkoły w ciągu 7 dni od ogłoszenia decyzji.

13. Odwotanie od decyzji zespołu rekrutacyjnego rozpatrywane jest w terminie 7 dni od
zgłoszenia pisemnego odwołania przez Rodziców/ Opiekunów prawnych.

L4. Przyjęcie ucznia do szkoły następuje po uprzednim osobistym spotkaniu z uczniem
i Rodzicami/ Opiekunami prawnymi.

15. W przypadku oświadczenia Rodzica o rezygnacji z przyjęcia dziecka lub
nieusprawiedliwionego niestawienia się ucznia do końca pierwszego pełnego tygodnia
nauk| , uważa się Rodzice/ op|ekunowie prawni zrezygnowali z nauki dziecka w Szkole
Podstawowej SpecjaInej nr ].23 im. Kornela Makuszyńskiego.

15. Dyrektor ma prawo przyjęcia innego dziecka na powstałe, zgodnie z zapisem pkt t5
miejsce.

].7. Rekrutacja dodatkowa może odbyć się w dowolnym momencie roku szkolnego ,

w przypadku wolnych miejsc w danym oddziale klasowym.

18. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoł mają uczniowie zamieszkujący w powiecie
warszawskim . Uczniowie spoza powiatu warszawskiego muszą uzyskać skierowanie
z Biura Edukacji m. st. Warszawy

19. Kryteria naboru określa się następująco:
o przy tworzeniu w danym roku szkolnym jednej klasy 1- nabór do 8 uczniów

z niepełnosprawnością inte!ektua!ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
o przy tworzeniu w danym roku szkolnym dwóch klas ].- nabór do 8 uczniów

z niepełnosprawnością intelektua!ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
oraz nabór do 4 uczn!ów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym isprzężoną niepełnosprawnością /brak
możliwoścl przyjęcia ucznia z niepełnosprawnością ruchową uniemożliwlającą
samodzielne poruszan|e slę - szkoła mieści się w budynku zabytkowym i ma

znaczn ie ogra n iczoną dostępność/
. kolejność złożenia kompletnej dokumentacji


