
REGULAMIN  REKRUTACJI DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- 
WYCHOWAWCZEGO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO W 

BUSKU- ZDROJU 
 
 

I. Podstawa prawna. 
 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie 
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia 
z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz.232). 

• § 2, pkt 4-9 Statutu Ośrodka. 
    

 
II.  Warunki przyjęcia do gimnazjum specjalnego, zasadniczej 

szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, 
dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, i 
szkoły policealnej: 

 
1.Do kaŜdego rodzaju szkół przyjmowani są, uczniowie  na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na   podstawie odrębnych 
przepisów.  

 
2.Decyzję o przyjęciu ucznia do placówki podejmuje komisja rekrutacyjno-      
kwalifikacyjna w składzie: wicedyrektor ds. edukacji, wicedyrektor ds. opieki i 
wychowania, psycholog, pedagog, którą zatwierdza dyrektor Ośrodka 
 
3. NaleŜy złoŜyć następujące dokumenty: 

• Podanie, Ŝyciorys 
• Dwa zdjęcia 
• Dokumenty szkolne - świadectwo ukończenia szkoły, wyniki sprawdzianu lub 

egzaminu zewnętrznego 
• Odpis aktu urodzenia, potwierdzenie zameldowania ( dowód osobisty lub 

tymczasowy) 
• Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne i numer PESEL 
• Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca stałego zamieszkania lub 
nauki 

• Skierowanie do placówki: 
- dla uczniów zamieszkałych w powiecie buskim- wydaje Starosta Powiatu 
Buskiego na wniosek rodziców/opiekunów (do podania naleŜy dołączyć 
orzeczenie wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczna w Busku 
Zdroju) 
- dla uczniów spoza powiatu buskiego- skierowanie wydaje Starosta Powiatu  
Buskiego na wniosek Starosty Powiatu właściwego dla miejsca stałego 
zameldowania ucznia ( rodzice składają podanie do Starostwa w miejscu 
zamieszkania wraz z orzeczeniem wydanym przez Poradnię Psychologiczno- 
Pedagogiczną) 

 



 
 

III.   Komisja Rekrutacyjno-kwalifikacyjna. 

1. W Ośrodku funkcjonuje komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna w następującym 
składzie : przewodniczący  wicedyrektor ds. edukacji, wicedyrektor ds. opieki i 
wychowania, psycholog, pedagog. 

2. W przypadku gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc dla danego typu szkoły, 
ostateczną decyzję o przyjęciu kandydatów do szkoły podejmuje komisja 
rekrutacyjno- kwalifikacyjna, którą zatwierdza dyrektor Ośrodka. 

3. Komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna bierze pod uwagę następujące kryteria:           
stopień niepełnosprawności, współistniejące nieprawidłowości rozwojowe, 
usprawnienie w zakresie wykonywania czynności samoobsługowych, sytuację 
Ŝyciową kandydatów, efekty procesu edukacyjnego- na podstawie świadectwa 
ukończenia szkoły oraz wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznego. 

4. Uczniów do placówki przyjmuje się na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki 
w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

5. Uczniowie  kaŜdej ze szkół funkcjonującej w Ośrodku mają moŜliwość zamieszkania 
na terenie placówki, po uzyskaniu skierowania wydanego przez Starostwo Powiatowe. 

6. W/w skierowanie  uzyskuje się  za pośrednictwem Wydziału Edukacji Starostwa 
Powiatowego w Busku- Zdroju-na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisja w składzie: 
 

wicedyrektor ds. edukacji                            ………………………………………. 
                
wicedyrektor ds. opieki i wychowania,       ……………………………………….. 
 
 pedagog,                                                     ……………………………………….. 
 
psycholog                                                    ……………………………………….. 


