Podstawa prawna
1. Podstawą prawną niniejszego regulaminu jest:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232).
§1
1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Trzyletniej Szkoły
Przysposabiającej do Pracy przy Zespole Szkół im. Marii Grzegorzewskiej
w Piekarach Śląskich.

§2
1. Zgodnie z podstawą prawną prawo ubiegania sie o przyjecie do szkoły
przysposabiającej do pracy maja uczniowie, którzy uzyskali świadectwo ukończenia
gimnazjum specjalnego.
2. Uczniowie przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
3. Szkoła przyjmuje młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w tym:
 uczniów niesłyszących i słabosłyszących,
 uczniów niewidomych i słabowidzących,
 uczniów autystycznych.
4. Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki
w szkole przysposabiającej do pracy,
 skierowanie do placówki wydane przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta
Piekary Śląskie w przypadku uczniów zamieszkujących poza Gminą Piekary
Śląskie.
§3
1. Wymaganymi przez szkolę dokumentami są:
 orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej diagnozujące
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 zaświadczenie wystawione przez lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań
do nauki w szkole przysposabiającej do pracy
 skierowanie do nauki w szkole z Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Piekary
Śląskie w przypadku uczniów mieszkających poza gminą








świadectwo ukończenia gimnazjum
wypełniona karta zgłoszenia
podanie
życiorys
2 zdjęcia
karta zdrowia ucznia
§4

1. Każdy wniosek o przyjecie jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem całości
dokumentacji.
2. Ilość uczniów przyjmowanych do nauki w szkole jest wyznaczona, oraz zgodna
z przepisami dotyczącymi liczebności oddziału.
§5
1.
2.
3.
4.

Przyjmowanie dokumentacji od uczniów odbywać się będzie do 30 maja.
Od 22 do 25 czerwca przyjmowane są świadectwa ukończenia gimnazjum.
W dniu 27 czerwca nastąpi ogłoszenie listy przyjętych uczniów.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozpatrzenie podania o przyjecie do
szkoły w późniejszym terminie.

