ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 W TORUNIU
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1. Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu jest placówka przeznaczona dla uczniów z upośledzeniem
lekkim, umiarkowanym, znacznym, autyzmem, niepełnosprawnością sprzężoną oraz
uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych upośledzonych w stopniu głębokim
przyjmowanych za zgodą organu prowadzącego.
2. W skład Zespołu wchodzą:
2.1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 z oddziałami przedszkolnymi dla dzieci od 4 roku
życia.
2.2. Gimnazjum Specjalne Nr 19.
2.3. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Uczniowie przyjmowani są do wchodzących w skład Zespołu Szkół na podstawie orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną do
poszczególnych typów szkół oraz form organizacji oddziałów klasowych (oddziały dla dzieci z
autyzmem, sprzężoną niepełnosprawnością).
Od uczniów zamieszkujących poza Gminą –Toruń wymagane jest skierowanie wydane przez
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia.
Na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dzieci przyjmowane są przez cały rok na
podstawie opinii o potrzebie wwrd wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Szczegółowa procedura przyjęcia opisana jest w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu
Wczesnego wspomagania Rozwoju Dziecka.
Do oddziałów przedszkolnych dzieci przyjmowane są na podstawie orzeczenia do kształcenia
specjalnego wydanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowa procedura
przyjęcia opisana jest w Regulaminie Rekrutacji Dzieci do Oddziałów Przedszkolnych.
We wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu, realizowane może być nauczanie
indywidualne, na zasadach opisanych w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
Kwalifikowaniem uczniów do Zespołu zajmuje się zespół rekrutacyjny, który działa w zależności
od potrzeb. W skład zespołu mogą wchodzić: wicedyrektor, psycholog, pedagog. Ostateczną
decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor.
Nabór dokumentów trwa do 30 maja i może być przedłużony do 31 sierpnia w zależności od
liczby zgłoszeń.
Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół wchodzących w
skład Zespołu:
 Orzeczenie do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej do danego
typu szkoły,
 Wypełniona przez prawnego opiekuna Karta Zgłoszenia Ucznia do danego typu szkoły,
 Skierowanie Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Toruń w przypadku kandydata mieszkającego
poza gminą,
 Zdjęcie legitymacyjne,
 Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia.
 W przypadku kandydata do oddziału przedszkolnego niebędącego mieszkańcem Gminy
Miasta Toruń, zgoda organu prowadzącego na terenie którego mieszka kandydat na
finansowanie pobytu dziecka w oddziale.

11. Każdy wniosek o przyjęcia dziecka do szkół wchodzących w skład Zespołu rozpatrywany jest
indywidualnie po analizie całości dokumentacji.
12. W przypadku niezakwalifikowania kandydata do nauki w szkole, rodzicowi lub prawnemu
opiekunowi przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora Zespołu w terminie 7 dni.
13. Ilość uczniów przyjmowanych do szkoły wyznaczona jest liczebnością oddziałów zgodnie z
przepisami prawa.
14. Rekrutacja dodatkowa może odbywać się w dowolnym momencie roku szkolnego, w przypadku
wolnych miejsc w danym oddziale.
UWAGA! Jednym z głównych kryteriów naboru jest kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.
Toruń, 19.03.2014

