
Zarządzenie nr  

Dyrektora SOSW  

pn. Centrum Autyzmu 

 i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych  

z dnia  
 

w sprawie:  

 

PROCEDURY PRZYJĘCIA DZIECKA 

DO SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO 

PN. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOŚCIOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH 

W KRAKOWIE 

 

 Na podstawie: 

 Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572; z późn. zmianami) 

 Zarządzenia nr 3097/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2010 r. w 

sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom szkół i placówek kształcenia 

specjalnego do przyjmowania uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. 

 zarządzam, co następuje: 

 

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych 

Zaburzeń Rozwojowych jest placówką edukacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży 

z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną oraz pokrewnymi zaburzeniami. 
 

2. Ośrodek nie posiada ustalonego obwodu. 
 

3. Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły przyjmuje się do dnia 15 kwietnia każdego roku. 
 

4. Wymagana dokumentacja:  

a) podanie rodzica (opiekuna prawnego) do dyrektora szkoły (formularz 

dostępny na stronie internetowej www.centrum-autyzmu.pl); 

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej mającej uprawnienia do orzekania o autyzmie właściwej dla 

miejsca zamieszkania dziecka; 



c) skierowanie do szkoły wydawane na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

d) orzeczenie o niepełnosprawności; 

e) zaświadczenie o odbyciu rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub 

świadectwo ukończenia gimnazjum (w zależności od typu szkoły, do której 

składane jest podanie); 

f) opinia lekarza prowadzącego o stanie zdrowia dziecka, aplikowanych lekach, 

przeciwwskazaniach; 

g) opinia psychologa i/lub pedagoga z placówki, pod której opieką znajduje się 

dziecko. 

 

5. Przyjęcie ucznia do Ośrodka regulowane jest głównie wiekiem dzieci związanym 

z koniecznością podjęcia obowiązku szkolnego, specyfiką występujących zaburzeń 

sprzężonych z autyzmem oraz możliwościami lokalowymi szkoły. W czerwcu każdego 

roku planowane jest spotkanie rodziców (opiekunów prawnych) z dyrektorem 

placówki oraz dzieci z psychologiem szkolnym oraz pedagogiem. 

6. Informację o przyjęciu dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. 

Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych rodzie (opiekunowie 

prawni) otrzymują osobiście do końca czerwca. 
 

7. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecko może zostać objęte opieką 

medyczną lekarzy specjalistów i pielęgniarek zatrudnionych przez Effatha „Ośrodek 

dla Osób z Autyzmem” działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych  

 


