
Zasady i kryteria rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych dla osób posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Zespole Szkół Technicznych 
i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku

w roku szkolnym 2021/2022
Podstawa prawna:

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 
publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

1. Zapisy do oddziałów integracyjnych i ogólnych dokonywane są w terminach 
rekrutacyjnych wyznaczonych przez organ prowadzący -  m. Białystok.

2. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem do 
nauki w klasie integracyjnej tworzy się oddziały integracyjne. Liczba uczniów 
w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 uczniów 
niepełnosprawnych.

3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizują podstawę 
programową liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego lub branżowej 
szkoły I stopnia. Realizowane przez nauczyciela przedmiotu treści są dostosowane 
przez nauczyciela współorganizującego kształcenie do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów w zakresie doboru metod, form i środków dydaktycznych.

4. W roku szkolnym 2021/2022 szkoła prowadzi rekrutację do następujących oddziałów 
integracyjnych:

Technikum Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi:
• technik informatyk,
• technik hotelarstwa,
• technik organizacji turystyki,
• technik logistyk,
• technik fotografii i multimediów
• technik tyfloinformatyk (tylko dla uczniów z niepełnosprawnością narządu 

wzroku)
• technik masażysta (tylko dla uczniów z niepełnosprawnością narządu wzroku)

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 7:
• magazynier- logistyk,
• pracownik obsługi hotelowej,
• fryzjer,
• krawiec,
Liceum Ogólnokształcące Integracyjne
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5. Do klasy integracyjnej oraz ogólnodostępnej przyjmowani są kandydaci 
z następującymi niepetnosprawnościami:

• niepełnosprawni ruchowo, w tym z afazją;
• niesłyszący;
• słabosłyszący;
• niewidzący;
• słabowidzący;
• niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim (tylko do Branżowej Szkoły I Stopnia);
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
• z niepełnosprawnością sprzężoną;
• oraz osoby zagrożone niedostosowaniem społecznym.
6. Do szkoły nie będą przyjmowane osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego wystawionym z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym oraz osoby, które w wyniku choroby, niedostosowania 
społecznego lub niepełnosprawności zagrażają bezpieczeństwu własnemu i/lub innych 
uczniów.

7. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich 
rodziców z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych (§ 6 ust 3 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502).

8. Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do 
oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, rekomendacji Zespołu ds. rekrutacji, 
zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie, 
wyniku punktowego w systemie rekrutacji.

9. Do Zespołu ds. rekrutacji należą nauczyciele rewalidacji indywidualnej, pedagog 
specjalny, pedagog szkolny, psycholog szkolny, wicedyrektor ds. integracji.

10. Do kompetencji Zespołu ds. rekrutacji należy analiza treści dokumentów - przede 
wszystkim orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na zalecenia poradni, specyfikę funkcjonowania wynikającą 
z określonego typu niepełnosprawności oraz prawo do rozmowy kwalifikacyjnej 
z kandydatem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.

11. Kandydaci, którzy w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego posiadają zapis 
o wskazaniu najlepszej formy kształcenia „szkoła z oddziałami integracyjnymi lub 
szkoła ogólnodostępna" przyjmowani są w pierwszej kolejności. W przypadku 
wskazania w orzeczeniu „szkoły specjalnej" jako najlepszej formy kształcenia kandydat 
nie zostanie zakwalifikowany do szkoły.

12. Zespół ds. rekrutacji, podejmując decyzję o kwalifikacji do szkoły, kieruje się realnymi 
możliwościami stworzenia w szkole optymalnych warunków do rozwoju oraz 
prowadzenia specjalistycznych zajęć rewalidacyjnych.

13. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski kandydatów z kompletną 
dokumentacją.
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14. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w klasie 
integracyjnej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę 
łącznie następujące kryteria:

a) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez 
dyrektora szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego 
oddziału tej szkoły

za oceny wyrażone w stopniu: 
o celującym -  przyznaje się po 18 punktów; 
o bardzo dobrym -  przyznaje się po 17 punktów; 
o dobrym -  przyznaje się po 14 punktów; 
o dostatecznym -  przyznaje się po 8 punktów; 
o dopuszczającym -  przyznaje się po 2 punkty;

b) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem -  7 punktów
c) wyniki egzaminu ósmoklasisty
d) dodatkowe dokumenty:

o szczególne osiągnięcia niewymienione w świadectwie ukończenia szkoły 
podstawowej;

o opinia dotycząca funkcjonowania ucznia z poprzedniej szkoły; 
o kopia Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia; 
o kopia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego; 
o kopia Oceny Efektywności Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 
o zajęcia dodatkowe, np. wolontariat, konkursy.

15. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na 
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych 
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ósmoklasisty:

o za ocenę celującą po 35 punktów 
o za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów 
o za ocenę dobrą po 25 punktów 
o za ocenę dostateczną po 15 punktów 
o za ocenę dopuszczającą po 10 punktów 

Z języka obcego nowożytnego: 
o za ocenę celującą - 30 punktów 
o za ocenę bardzo dobrą -  25 punktów 
o za ocenę dobrą - 20 punktów 
o za ocenę dostateczną -10 punktów 
o za ocenę dopuszczającą - 5 punktów
16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
są brane pod uwagę łącznie kryteria:
o wielodzietność kandydata, 
o niepełnosprawność kandydata, 
o niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
o niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
o niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
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o samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 
o objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

17. W sprawach nieuregulowanych decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.
18. Tryb odwoławczy.

1. Do 5 sierpnia 2021 r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić 
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
kandydata do szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia..

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły 
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, 
w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły 
służy skarga do sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

D Y R E K T O R
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