UCHWAŁA NR 18/2017/2018
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piasku
z dnia 10 maja 2018 r.
w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku

Na podstawie art. 70, art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) uchwala się, co następuje:
§1
Do statutu Szkoły Podstawowej nr 10 w Piasku wprowadza się następujące zmiany:
w Rozdziale VI, po § 16, dodaje się § 16 a, § 16 b Oddziały integracyjne w brzmieniu:
§ 16 a
1. W Szkole kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne,
niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w
formie nauki w oddziałach integracyjnych.
2. Przez oddział integracyjny rozumie się oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi
uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2
Ustawy.
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności
intelektualnej, uczniom organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb
umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji,
rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
5. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 16 b
1. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w Szkole wynosi nie więcej niż 20, w tym nie
więcej niż 5 Uczniów niepełnosprawnych.
2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale

integracyjnym może być wyższa niż określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego
oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na
niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.
3. Doboru uczniów do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły za zgodą ich
rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.”

§ 2.
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi ZSP w Piasku.
§3
Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Protokołował:

Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
Jolanta Rudka

Za przyjęciem uchwały głosowało 46 osób, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

