
Zasady funkcjonowania oddziałów integracyjnych 
 

1. Za zgodą organu prowadzącego szkoła organizuje klasy integracyjne na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami. 

2. W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący (nauczyciel 
przedmiotu) i nauczyciel wspierający (pedagog specjalny). 

3. Liczba dzieci w klasie integracyjnej powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 
dzieci niepełnosprawnych. 

4. Warunkiem przyjęcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do klasy 
integracyjnej jest: 
a) posiadanie przez nich orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b) akceptacja rodziców tej formy uczenia i wychowania; 
c) zgoda nauczycieli; 
d) możliwości szkoły związane z zaspokojeniem potrzeb tych dzieci. 

5. Do klasy integracyjnej nie są przyjmowane dzieci z orzeczonym: 
a) upośledzeniem umysłowym w stopniach: umiarkowanym, znacznym i głębokim; 
b) a ponadto dzieci: niesłyszące i niewidzące, z głębokimi zaburzeniami komunikacji 

werbalnej oraz z głębokimi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. 
6. W klasie integracyjnej uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego uczą się i wychowują razem ze zdrowymi dziećmi. 
7. Przyjęcie uczniów do pierwszej klasy integracyjnej odbywa się poprzez: 

a) przekazanie na zebraniu rodzicom kandydatów do klasy pierwszej informacji 
o założeniach integracji; 

b) zebranie i analizę orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego; 
c) zebranie  zgody rodziców na naukę ich dzieci w klasie integracyjnej oraz na 

wstępne badania psychologiczno-pedagogiczne. 
8. We wszystkich oddziałach integracyjnych zatrudnieni są nauczyciele posiadający 

specjalne przygotowanie pedagogiczne. Są oni nauczycielami współorganizującymi 
proces dydaktyczno-wychowawczy (pedagogami wspierającymi) w danym oddziale 
w jednym ,dwóch lub trzech etapach edukacyjnych. Decyduje o tym każdorazowo 
Dyrektor Szkoły. 

 
9. Zadaniem nauczycieli wspierających jest: 

a) współorganizowanie procesu dydaktyczno –wychowawczego uczniów z 
orzeczeniami o kształceniu specjalnym poprzez dostosowanie form i metod pracy 
do indywidualnych potrzeb uczniów. 

b) wspieranie uczniów niepełnosprawnych w czasie zajęć lekcyjnych oraz ,w miarę 
możliwości pomoc pozostałym uczniom w danym oddziale. 

c) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych  
d) współtworzenie wraz z zespołem powołanym przez Dyrektora Szkoły 

Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego (IPET) dla uczniów 
posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym z danego oddziału 
integracyjnego. 

e) ustalenie wraz z nauczycielami uczącymi ucznia z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym wymagań edukacyjnych i sposobów sprawdzania jego osiągnięć. 


