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1. Zespół Szkół Specjalnych nr 85 jest placówką przeznaczoną dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz uczestników

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych upośledzonych w stopniu głębokim.

2. W skład Zespołu wchodzą:

2.1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 243;

2.2. Gimnazjum Specjalne Nr 146;

2.3. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 5;
2.4. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka;

3. Uczniowie przyjmowani są do wchodzących w skład Zespołu typów szkół na podstawie

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną do poszczególnych typów szkół oraz form organizacji

oddziałów klasowych (oddziały sprzężone, zespoły rewalidacyjno-wychowawcze).

4. Uczniowie spoza powiatu warszawskiego muszą uzyskać skierowanie z Biura Edukacji

Urzędu m. st. Warszawy

5. Na zajęcia wczesnego wspomagania przyjmowane są tylko dzieci zamieszkałe na

terenie Warszawy, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wydanej

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szczegółowa procedura przyjęcia

opisana jest w Regulaminie Organizacyjnym Zespołu Wczesnego Wspomagania,

stanowiącym załącznik nr 2 do statutu Szkoły Podstawowej.
6. We wszystkich typach szkół wchodzących w skład Zespołu, realizowane może być

nauczanie indywidualne, na zasadach opisanych w orzeczeniu o potrzebie

indywidualnego nauczania lub w orzeczeniu o potrzebie indywidualnych zajęć

rewa Iidacyj no-wych owawczych.

7. Kwalifikowaniem nowych 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 Zespołu podejmuje

dyrektor.
8. Dokumenty i terminy wymagane przy przyjęciu ucznia do poszczególnych typów szkół

wchodzących w skład Zespołu:
8.1. W przypadku rekrutacji na następny rok szkolny:

8.1.1. do 20 kwietnia:

podanie o przyjęcie do odpowiedniego typu szkoły (na druku

stanowiącym załącznik do procedury);

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni

psychologiczno-pedagogicznej do danego typu szkoły;
8.1.2. do 30 czerwca:

opinię psychologiczno-pedagogiczną z przedszkola lub szkoły,

zawierającą charakterystykę kandydata i opis jego sytuacji

rodzinnej;

świadectwo ukończenia szkoły lub klasy (oryginał);
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dokument potwierdzający adres zamieszkania/zameldowania
np. czytelna kserokopia dowodu osobistego, rodzica lub

opiekuna;

skrócony odpis aktu urodzenia kandydata (oryginał lub czytelna

kserokopia),

2 aktualne zdjęcia

zgoda starosty na naukę w naszej placówce, gdy kandydat jest

z innego powiatu

8.2. W przypadku rekrutacji w trakcie roku szkolnego, dokumenty wymienione
w pkt. 8.1 muszą być złożone w sekretariacie szkoły przed przyjęciem ucznia do

Zespołu
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