Zarządzenie Nr OR. 101 .2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie określenia zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych w Mieście Chorzów
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz art. 127 ust. 14 i 15
ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.) – Prezydent
Miasta Chorzów zarządza:
§ 1.
Określić zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście
Chorzów.
§ 2.
Szczegółowe zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w
Mieście Chorzów zawiera załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, traci moc Zarządzenie nr OR. 100.2017
Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie określenia zasad organizacji
kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2018r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr OR. 101 .2018
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 maja 2018r.
Zasady organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście
Chorzów.

1.
a)
b)
c)

§ 1.
Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych obejmuje:
dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju,
dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu,
uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki.

2. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może realizować obowiązek
szkolny / obowiązek nauki:
a) w szkole ogólnodostępnej,
b) w oddziale integracyjnym szkoły ogólnodostępnej,
c) w szkole specjalnej lub w oddziale specjalnym szkoły ogólnodostępnej – w zależności od
zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.
§ 2.
1. Dziecko/uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych ma prawo m. in. do:
a) wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej w tejże poradni, w przedszkolu lub w specjalnych ośrodkach,
b) pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
c) przedłużenia okresu nauki na każdym etapie edukacyjnym o 1 rok,
d) wydłużenia możliwości pobierania nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 lat
w szkole podstawowej, 21 lat w gimnazjum i do 24 lat w szkole ponadgimnazjalnej,
e) korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w SP, innej formy wychowania przedszkolnego lub
ośrodka umożliwiającego dzieciom roczne przygotowanie przedszkolne, a dzieciom
z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno –
wychowawczych.
§ 3.
1. Do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym dziecko może być objęte
kształceniem w oddziale integracyjnym lub specjalnym - przedszkola/ szkoły rozpoznają
potrzeby edukacyjne wychowanków/uczniów.
2. Do dnia 10 marca każdego roku przeprowadzana jest diagnostyka dziecka w poradni
psychologiczno – pedagogicznej. Diagnostykę dojrzałości szkolnej u dziecka przeprowadza
się do końca marca.
3. Od 11 marca do 30 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym dziecko
rozpocznie edukację w oddziale integracyjnym, w oddziale specjalnym w przedszkolu/
szkole ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych do oddziałów lub na zajęcia
wczesnego wspomagania rozwoju, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka składają
w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Chorzów wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia
specjalnego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zasad organizacji kształcenia uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

4. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów w porozumieniu z Publiczną Poradnią

Psychologiczno Pedagogiczną w Chorzowie, po zebraniu wszystkich opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
wydaje skierowania uczniów do poszczególnych placówek świadczących zajęcia z zakresu
wczesnego wspomagania rozwoju, oddziałów integracyjnych, oddziałów specjalnych
w przedszkolach/ szkołach ogólnodostępnych i zespołach szkół specjalnych w terminie do
dnia 30 maja każdego roku.
5. W terminie od dnia 31 maja roku poprzedzającego rok, w którym dziecko rozpocznie
edukację w oddziale integracyjnym, w oddziale specjalnym w przedszkolu/ szkole
ogólnodostępnej lub w zespole szkół specjalnych, do oddziałów lub na zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju są kierowane dzieci, które z uzasadnionych powodów nie podlegały
zwykłej procedurze rekrutacji.
§ 4.
1. Konsultacje w zakresie optymalnego doboru uczniów niepełnosprawnych do oddziału
integracyjnego / specjalnego prowadzone są przez inspektora Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Chorzów, w ramach zespołu w składzie:
a) dyrektor przedszkola/ szkoły z oddziałami integracyjnymi/ specjalnymi,
b) dyrektor zespołu szkół specjalnych,
c) pedagog/ psycholog zatrudniony w przedszkolu/ szkole,
d) dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora pracownik poradni, która wydała orzeczenie.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 odbywają się w terminie do dnia 25 maja każdego
roku.
3. W doborze uczniów niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego w przedszkolu/ szkole
ogólnodostępnej uwzględnia się:
a) optymalny skład oddziału – rodzaj niepełnosprawności/specyfikację zaburzeń
występujących u uczniów/ wychowanków tak, aby w jednym oddziale nie przeważali
uczniowie o podobnym typie zaburzeń,
b) odległość od miejsca zamieszkania i trasę dowozu do placówki. Wzór wniosku ws.
dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka stanowi
załącznik nr 2 do zasad organizacji kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
4. W doborze uczniów niepełnosprawnych do oddziałów specjalnych w przedszkolach/
szkołach ogólnodostępnych lub do zespołów szkół specjalnych, uwzględnia się:
a)
rodzaj niepełnosprawności i specyfikę zaburzeń występujących u ucznia,
b)
odległość od miejsca zamieszkania i trasę dowozu do placówki,
c)
pierwszeństwo absolwentów w przypadku zespołów szkół specjalnych.
5. Wnioski o skierowanie ucznia do oddziału integracyjnego/ specjalnego składane do
Wydziału Edukacji w terminie innym niż przewidziany w § 4 ust. 3 są rozpatrywane na
bieżąco, bez zwoływania zespołu , o którym mowa w § 5 ust. 1.
6. Miasto Chorzów może tworzyć oddziały integracyjne, specjalne oraz terapeutyczne,
uwzględniając potrzeby uczniów zamieszkałych na terenie Miasta, na umotywowany
wniosek dyrektora w przedszkolach/ szkołach, dla których jest organem prowadzącym.
§ 5.
1. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów uczęszczających do oddziału ogólnodostępnego
organizowane są przez dyrektora szkoły w oparciu o złożony przez rodziców do dyrektora
szkoły wniosek, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego
przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
2. Dyrektor szkoły składa do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów aneks do arkusza
organizacji szkoły wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
uwzględniając 2 godziny rewalidacji na każdego ucznia.

3. Jeżeli rewalidacja została przyznana na cały etap edukacyjny, dyrektor dołącza kopię

orzeczenia w każdym kolejnym arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny.
4. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci uczęszczających do oddziału ogólnodostępnego
w przedszkolu organizowane są przez dyrektora przedszkola w oparciu o złożony przez
rodziców do dyrektora przedszkola wniosek, na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną , w tym
poradnię specjalistyczną.
5. Dyrektor przedszkola składa w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Chorzów informację
o realizacji zajęć rewalidacyjnych w ramach godzin pracy specjalistów zatrudnionych
w przedszkolu wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

1.

2.

3.

4.

§ 6.
Nauczanie indywidualne lub roczne indywidualne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne organizowane jest przez dyrektora szkoły/ przedszkola na wniosek rodziców
złożony do dyrektora szkoły/ przedszkola w oparciu o orzeczenia o potrzebie nauczania
indywidualnego lub rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego poradni
psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
Dyrektor szkoły/ przedszkola składa do Wydziału Edukacji wniosek w sprawie organizacji
nauczania indywidualnego według przyjętego wzoru, wskazując proponowaną liczbę godzin
nauczania indywidualnego , dołączając kopię stosownego orzeczenia.
Po otrzymaniu akceptacji z Wydziału Edukacji dyrektor szkoły/ przedszkola przedkłada do
zatwierdzenia aneks do arkusza organizacyjnego szkoły/ przedszkola uwzględniając
organizację nauczania indywidualnego.
Jeżeli orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego zostało przyznane na okres dłuższy
niż jeden rok szkolny, dyrektor sporządza nowy wniosek przed sporządzeniem arkusza
organizacyjnego na nowy rok szkolny i po uzyskaniu akceptacji uwzględnia zajęcia
nauczania indywidualnego w arkuszu organizacyjnym.
§ 7.

1 Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu głębokim organizowane są przez dyrektora szkoły/ przedszkola
w oparciu o złożony przez rodziców do dyrektora szkoły wniosek , na podstawie orzeczenia
o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
2. Dyrektor szkoły składa do Wydziału Edukacji aneks do arkusza organizacji szkoły wraz
z kopią orzeczenia o potrzebie indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
uwzględniając 10 godzin zajęć na każde dziecko.
3. Jeżeli rewalidacja została przyznana na cały etap edukacyjny, dyrektor dołącza kopię
orzeczenia w każdym kolejnym arkuszu organizacyjnym na nowy rok szkolny.

Załącznik nr 1
do zasad organizacji…

Chorzów, dn. ....................................
......................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

......................................................
(ulica, nr domu i mieszkania)

Chorzów
.....................................................
(telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Chorzów

Zwracam się z prośbą o skierowanie mojej córki / mojego syna* ……………………………………
(imię i nazwisko dziecka)

ur. ............................... , nr pesel ………………………….,

aktualnie uczącej się*/ uczącego się*/ absolwentki*/ absolwenta*: .........................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres dotychczasowej szkoły/placówki)

Do kształcenia specjalnego w ......................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/placówki, do której dziecko ma uczęszczać)

od dnia ............................., klasa …….…, oddział specjalny*/ integracyjny*/ogólnodostępny*
Do wniosku dołączam orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr …………………………...
z dnia …………...wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w ..................................,
wydane na czas …………………………….., z uwagi na …………………………………………....
Jednocześnie informuję, że składam wniosek* / nie składam wniosku* o dowóz mojego dziecka do
najbliższego przedszkola*/ szkoły podstawowej*.
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…), tzw.
RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem moich i mojego dziecka/podopiecznego danych osobowych jest Miasto Chorzów reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul, Rynek 1;
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 416 54 32, e-mail: iod@chorzow.eu;
3. Dane osobowe moje i mojego dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu zapewnienia kształcenia specjalnego [art. 127 ust.
14 i 15 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)] na podstawie art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit b);
4. Nasze dane nie zostaną udostępnione;
5. Nasze dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6. Nasze dane będą przechowywane 5 lat, następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. Archiwalną B5;
7. Mamy prawo do dostępu do naszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
8. W razie niezgodnego z prawem przetwarzania naszych danych mamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
GIODO/PUODO ul. Stawki 2, Warszawa;
9. Podanie naszych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest
niemożność wydania skierowania;
10. Nasze dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

.................................................
(podpis Wnioskodawcy)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
do zasad organizacji…

Chorzów, dnia ……………………
Dane wnioskodawcy:

…………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

Chorzów, ………………………………………………………
(adres zamieszkania)

numer PESEL

numer telefonu
Prezydent Miasta Chorzów
WNIOSEK
w sprawie dowozu dziecka / ucznia niepełnosprawnego do najbliższego przedszkola, szkoły,
ośrodka w roku szkolnym……………………………………………………………………….
I. Występuje z wnioskiem o : (zaznaczyć „X” właściwe)
1) zapewnienie bezpłatnego transportu mojemu niepełnosprawnemu dziecku w czasie
przewozu do
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, szkoły
ponadpodstawowej lub ośrodka umożliwiającego mu udział w zajęciach
rewalidacyjno –
wychowawczych.
2) zwrot kosztów dojazdu prywatnym samochodem na trasie dom- szkoła- dom mojemu
niepełnosprawnemu dziecku do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka umożliwiającego mu udział
w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, prywatnym samochodem na trasie dom- szkoła- dom
(płatne za najkrótszą trasę) – należy wypełnić dodatkowo pkt. IV.
3) zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej (KZK GOP, MZKP, PKP, Koleje
Śląskie) mojemu niepełnosprawnemu dziecku do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub ośrodka umożliwiającego mu
udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych oraz internatu– należy uzupełnić dodatkowo nr
konta bankowego.
II. Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1. Imię i nazwisko dziecka/ucznia…………………………………………………………………….
2. Data i miejsce urodzenia dziecka/ucznia………………………………………………………….
3. Numer PESEL dziecka/ucznia …………………………………………………………………….
4. Adres zamieszkania dziecka/ ucznia………………………………………………………………
5. Dokładna

nazwa

oraz

adres

placówki

do

której

będzie

uczęszczało

dziecko/

uczeń

………………………………………………………………………………………………………...………
…..………………………………….………………………………………………………
6. Czy dziecko porusza się za pomocą wózka inwalidzkiego ? (zaznaczyć „X” właściwe)

TAK

NIE

III . Załączniki do wniosku: (dołączone do wniosku - zaznaczyć właściwe „X”)

1. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
ucznia lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
2. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce ( dotyczy tylko szkół
i ośrodków specjalnych).

3. Potwierdzenie uczęszczania ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka specjalnego wydane przez
dyrektora szkoły lub placówki.
IV. * Dziecko dowożone będzie prywatnym samochodem przez opiekuna prawnego/ rodzica:
- imię i nazwisko:
………………….……………………………………………………………………………………
- numer PESEL opiekuna prawnego/rodzica

- numer rejestracyjny

-marka samochodu, którym będzie dowożone.……………………………………………………….
- pojemność silnika samochodu……………………………………………………………………….
- na trasie dom – placówka – dom o łącznej długości ………….km, przy czym odległość między miejscem
zamieszkania a placówką rozumie się jako najkrótszą trasę łączącą te dwa miejsca.
- placówka z internatem (zaznaczyć „X” właściwe)

TAK

NIE

-nr konta, na który ma być dokonywany zwrot:
_
_
_

_

_

….…………………………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy

*dotyczy dowozu prywatnym samochodem
V. Oświadczenie wnioskodawcy i klauzula informacyjna:
1. Informacje zawarte w złożonym winsoku i załącznikach do wniosku są zgodne z prawdą.
2. Zapoznałem/am się z Zarządzeniem Nr OR….. 2018 w sprawie określenia zasad zapewnienia transportu dzieci i
młodzieży.
Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (…), tzw. RODO przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem moich i mojego dziecka/podopiecznego danych jest Miasto Chorzów, reprezentowane przez
Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
2. kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: tel. 32 416 54 32;
3. moje dane osobowe i mojego dziecka/podopiecznego są przetwarzane w celu zwrotu kosztów przejazdu dziecka
do placówki na zasadach określonych w umowie zawartej między mną a Prezydentem Miasta Chorzów [art. 39
ust.4 pkt 3 ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)] na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9
ust. 2 lit b);
4. nasze dane nie zostaną udostępnione;
5. nasze dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
6. nasze dane będą przechowywane 5 lat, następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną B5;
7. mamy prawo do dostępu do naszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;
8. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania naszych danych mamy prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego GIODO/PUODO ul. Stawki 2, Warszawa;
9. podanie naszych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest niemożność realizacji wymogu ustawowego;
10. nasze dane osobowe nie będą służyć do profilowania.

….…………………………………………….
czytelny podpis Wnioskodawcy

