
Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im, Marii Konopnickiej w Pabianicach

REKRUTACJA

Regulamin Rekrutacji

1. Rekrutacją do Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach zajmuje się psycholog,

pedagog szkolny i przedstawiciel dyrekcji.

2. Uczniowie przyjmowani są do szkoły przez cały rok szkolny.

3. Nasza  placówka  nie  podlega  rejonizacji.  Przyjmujemy dzieci  i  młodzież  z  terenu

Miasta Pabianic oraz powiatu pabianickiego.

4. Podstawą przyjęcia  ucznia  jest  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

wydane przez Poradnię psychologiczno – Pedagogiczną oraz skierowanie: 

a. dla dzieci i młodzieży skierowanie wydane przez Powiat Pabianicki.

5. Przed przyjęciem ucznia do szkoły, rodzice lub opiekunowie prawni wraz z dzieckiem

zapoznają się z zasadami funkcjonowania naszej placówki. 

6. Szkoła nie prowadzi rekrutacji elektronicznej. 

7. Przy rekrutacji  do  szkół  specjalnych  nie  obowiązuje  Decyzja  Łódzkiego  Kuratora

Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do szkół.



Warunki rekrutacji 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach

a) uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w stopniu  lekkim,  umiarkowanym  

lub znacznym, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- podanie rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do szkoły

- ostatnie świadectwo szkolne

-2 fotografie 

- karta zdrowia. 

b) uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim:

  - orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych

 - podanie rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do szkoły. 

Szkoła  Specjalna  Przysposabiają  do  Pracy  w  Zespole  Szkół  Specjalnych  nr  5

 w Pabianicach 

a) uczniowie z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

autyzmem oraz   niepełnosprawnościami sprzężonymi:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- podanie rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęciu dziecka do szkoły

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – kl. VIII  / gimnazjum



- 2 fotografie 

- karta zdrowia.

Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach 

dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum 

 a) uczniowie  z  niepełnosprawnością  intelektualną  w  stopniu  lekkim,  

          oraz   niepełnosprawnościami sprzężonymi:

- podanie   o przyjęcie  dziecka do szkoły na określony kierunek (zawód)

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – kl. VIII  / gimnazjum

-  zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  do  podjęcia  praktycznej  

    nauki zawodu

- 2 fotografie 

- karta zdrowia.

Załączniki : 

Załącznik nr 1 - Podanie o przyjęcie .

Załącznik nr 2 - Wniosek do organu prowadzącego .




