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ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW/WYCHOWANKÓW DO SZKÓŁ 1/ KLAS 
SPECJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 

 
 
 

I. Dla uczniów /wychowanków mieszkaj ących w Poznaniu ubiegających się o przyjęcie    
do szkół i placówek specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. 
 
 
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną jest niezbędne do przyjęcia ucznia do szkoły/klasy specjalnej. 
2. W celu uniknięcia zbyt długiego terminu oczekiwania na badanie w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, która wystawia orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, sugeruje się jak najwcze śniejsze zgłoszenie dziecka na badanie . 
 

 
lp Rodzaj czynności Termin 
1 Przedstawienie organowi prowadzącemu przez 

dyrektorów placówek/szkół oferty edukacyjnej wg 
typów niepełnosprawności. 

Do 31 stycznia 

2 Uzgodnienie przez organ prowadzący w 
porozumieniu z dyrektorami szkół liczby oddziałów  
wg typów szkół oraz rodzajów niepełnosprawności. 

Do  21  lutego 

3 Zamieszczenie na stronach internetowych: szkół 
specjalnych, Miasta Poznania, poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjów oferty edukacyjnej  oraz 
wzoru wniosku o skierowanie. 

Do końca lutego 

4 Skontaktowanie się rodzica ze szkołą/placówką w 
celu potwierdzenia możliwości przyjęcia dziecka. 

Wg potrzeby 

5 Potwierdzenie przez dyrektora szkoły możliwości 
przyjęcia dziecka na wniosku o skierowanie.  

Do 3 dni od spotkania się z 
rodzicem i dzieckiem 

6 Złożenie wniosku2 (z potwierdzeniem możliwości 
przyjęcia dziecka do szkoły) o wydanie skierowania  
do szkoły/klasy specjalnej wraz z oryginałem 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do 
Wydziału Oświaty (istnieje możliwość przesłania 
drogą pocztową).3 

Wg potrzeby 

7 Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego 
przez Wydział Oświaty UMP. 

Do 14 dni od daty wpływu 
wniosku. 

8 Ustalenie z dyrektorami placówek bieżących wyników 
naboru w celu stworzenia arkusza organizacyjnego.  

Do 15 kwietnia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Przez szkołę należy rozumieć także przedszkole 
2 Formularz wniosku  - Załącznik nr 1 
3 Adres Wydziału Oświaty UMP: ul. Libelta  16/20, 61-706 Poznań 
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II. Dla uczniów /wychowanków mieszkaj ących w Poznaniu ubiegających się o przyjęcie 
     do szkół i klas specjalnych poza Poznaniem. 
 
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną jest niezbędne do przyjęcia ucznia do szkoły/klasy specjalnej. 
2. W celu uniknięcia zbyt długiego terminu oczekiwania na badanie w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, która wystawia orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, sugeruje się jak najwcze śniejsze zgłoszenie dziecka na badanie . 
 
 

 
lp Rodzaj czynności Termin 
1 
 

Skontaktowanie się rodzica ze szkołą/placówką w 
celu potwierdzenia możliwości przyjęcia dziecka.  

Cały rok 

2 Potwierdzenie przez szkołę możliwości przyjęcia 
dziecka przez placówkę.  

 

3 Złożenie wniosku1 o wydanie skierowania  do 
szkoły/klasy specjalnej wraz z oryginałem orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego do Wydziału 
Oświaty UMP (istnieje możliwość przesłania drogą 
pocztową).2 

 

4 Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego 
przez Wydziału Oświaty UMP. 

Do 30 dni od daty wpływu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Formularz wniosku - Załącznik nr 2 
2 Adres Wydziału Oświaty UMP: ul. Libelta  16/20, 61-706 Poznań 
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III. Dla uczniów/wychowanków mieszkających poza Poznaniem ubiegających się 
       o przyjęcie do szkół1 i klas specjalnych prowadzonych przez Miasto Poznań. 

 
1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  wydane przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną jest niezbędne do przyjęcia ucznia do szkoły/klasy specjalnej. 
2. W celu uniknięcia zbyt długiego terminu oczekiwania na badanie w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, która wystawia orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, sugeruje się jak najwcze śniejsze zgłoszenie dziecka na badanie . 
 

 
 
 

lp Rodzaj czynności Termin 
1 Przedstawienie organowi prowadzącemu przez 

dyrektorów placówek/szkół prowadzonych przez 
miasto Poznań oferty edukacyjnej wg typów 
niepełnosprawności. 

Do 31 stycznia 

2 Uzgodnienie przez organ prowadzący w 
porozumieniu z dyrektorami szkół prowadzonych 
przez miasto Poznań liczby oddziałów  wg typów 
szkół oraz rodzajów niepełnosprawności. 

Do  21  lutego 

3 Zamieszczenie na stronach internetowych: szkół i 
placówek specjalnych prowadzonych przez miasto 
Poznań, Miasta Poznania, poradni psychologiczno-
pedagogicznych, przedszkoli, szkół podstawowych i 
gimnazjów oferty edukacyjnej  oraz wzoru wniosku o 
skierowanie. 

Do 28 lutego 

4 Skontaktowanie się rodzica z szkołą prowadzoną 
przez miasto Poznań w celu potwierdzenia 
możliwości  przyjęcia dziecka.   

Cały rok 

5 Potwierdzenie przez szkołę prowadzoną przez miasto 
Poznań możliwości przyjęcia dziecka na wniosku o 
skierowanie. 

Do 3 dni od spotkania się z 
rodzicem i dzieckiem 

6 Złożenie dokumentów (oryginał orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego, wniosek2 z 
potwierdzeniem dyrektora o możliwości przyjęcia)   z 
prośbą o wydanie skierowania do: 
a)   szkoły specjalnej - do starosty właściwego dla ze 
względu na miejsce zamieszkania ucznia, 
b) przedszkola specjalnego - do wójta  gminy 
właściwego dla ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka. 

Cały rok  

7 Wydanie skierowania przez starostę/wójta gminy 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 
ucznia/dziecka3 

Cały rok 

8 Wyrażeni/nie wyrażenie zgody na przyjęcie ucznia na 
wolne miejsce w placówce/szkole prowadzonej przez 
miasto Poznań 

Cały rok 

 
 
                                                 
1 Przez szkołę należy rozumieć także przedszkole 
2 Formularz wniosku – Załącznik nr 3 
3  Skierowania będą rozpatrywane indywidualnie wg liczby wolnych miejsc w placówce.  
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IV. podstawa prawna: 
Art . 71 b ustawy o systemie o światy 
5. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu 
odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, 
w tym stopień upośledzenia umysłowego, z zastrzeżeniem ust. 5a. 
5a. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka 
odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub 
gimnazjum, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na 
wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na 
miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub 
szkół. 
5b. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły 
specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 5, odpowiednich ze względu na rodzaj 
niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje 
dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek. Starosta 
najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek nie może odmówić przyjęcia 
dziecka do szkoły lub ośrodka. 
5c. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 
organizuje takie nauczanie 

  
Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 wrze śnia 2008 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekaj ące działaj ące w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
§ 18. 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o 
których mowa w art. 71b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
zapewnia dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 
 
 
 
 


