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Dotyczy: BRM.0012.4.2.2016.KJ z dnia 04.01.2016 r. 

W odpowiedzi na pismo BRM.0012.4.2.2016.KJ z dnia 04.01.2016 r. przedk ładam informacj ę  
dotyczącą  szkół  specjalnych w mie ście Katowice oraz edukacji dzieci niepe łnosprawnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem organizacji szkó ł  z oddziałami integracyjnymi oraz przystosowaniem 
budynków szkolnych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (asystent dziecka niepe łnosprawnego). 

1. Kształcenie specjalne na terenie miasta Katowice zorganizowane jest w oparciu o Zarz ądzenie 
Prezydenta Miasta Katowice nr 1472/2013 z dnia 17 maja 2013r.W za łączniku do zarządzenia 
zawarto terminy rekrutacji do oddzia łów specjalnych integracyjnych oraz uregulowania dotycz ące 
organizowania kształcenia specjalnego z uwzgl ędnieniem rodzajów niepelnosprawno ści. 

2. Miasto Katowice zapewnia uczniom posiadaj ącym orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego, 
stosowne do ich niepełnosprawno ści formy kształcenia oraz transport lub refundacj ę  kosztów 
dowozu, jeżeli dowóz zapewniaj ą  rodzice uczniów. 

3. Kształcenie specjalne zorganizowane jest w 6 w zespo łach szkół  specjalnych, tj. 

a) Zespó ł  Szkół  Specjalnych nr 7 (Szkoła Podstawowa nr 6 i Gimnazjum nr 30), przy 
ul. Zamkowej 2a, Janów - Nikiszowiec - do Zespo łu uczęszczaj ą  uczniowie z upo śledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, także sprzężone z autyzmem. 
W Zespole prowadzona jest terapia d źwiękiem przy użyciu mis tybetańskich, dogoterapii, 
Biofeedback. Na terenie Zespo łu działa sekcja kolarska Olimpiad Specjalnych. Budynek 
dostosowany jest do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 

b) Zespó ł  Szkół  Specjalnych nr 8 im A. Miel ęckiego (Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum 
nr 25), przy ul. Szkolnej 5, Śródmieście - do Zespołu uczęszczają  uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnością  sprzężoną, w tym: upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym i autyzmem. W Zespole prowadzona jest terapia 
Biofeedback. Nauczyciele Zespołu wydają  we współpracy z Biblioteką  ś ląską  kwartalnik 
informacyjny „Winda". Zespó ł  organizuje Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne. 
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c) Zespó ł  Szkó ł  Specjalnych nr 9 im. Jana Pawła II (Szkoła Podstawowa nr 39 i Gimnazjum nr 
26), przy ul. Ścigały 17, Bogucice - do Zespo łu uczęszczają  uczniowie z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym. Zespó ł  prowadzi terapię  Biofeedback, 
posiada salę  doświadczania świata. W Zespole funkcjonuj ą  oddziały edukacyjno-
terapeutyczne prowadzone metod ą  M. Montessori. Budynek dostosowany jest do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych ruchowo. 

d) Zespó ł  Szkół  Specjalnych nr 10 (Szkoła Podstawowa nr 55 i Gimnazjum nr 27), przy ul. 
Bednorza 13, Szopienice-Burowiec - do Zespo łu uczęszczają  uczniowie z upoś ledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz niepełnosprawnością  sprzężoną, w tym: 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i autyzmem. Z uwagi na do świadczenie w pracy 
z tzw. trudną  młodzieżą, proponuje się  rozszerzenie oferty placówki o oddzia ły dla uczniów 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych spo łecznie. Zespół  posiada 
salę  doświadczania świata. 

e) Zespó ł  Szkó ł  Specjalnych nr 11 (Szkoła Podstawowa nr 60 i Gimnazjum nr 28), przy ul. 
Gliwickiej 148a, Załęże - do Zespołu uczęszczają  uczniowie autyzmem i Zespo łem Aspergera 
w normie intelektualnej, upo śledzeniem umys łowym w stopniu lekkim, upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym. Zespó ł  prowadzi terapię  Biofeedback i Thomatisa. Na 
terenie Zespołu działa sekcja bowlingowa Olimpiad Specjalnych. Du żą  liczbę  stanowią  
uczniowie spoza miasta Katowice. Liczebno ść  oddziałów dla uczniów z autyzmem, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie ramowych statutów wynosi od 2 do 4 uczniów. Oddzia ły dla 
uczniów z autyzmem w normie intelektualnej funkcjonuj ą  od 1 wrze śnia 2011 roku. W 
każdym roku tworzone są  jeden lub dwa oddziały. W roku szkolnym 2015/2016 w szkole 
zostały utworzonych 13 oddziałów, a budynek posiada 14 pomieszcze ń  do nauki. 

o Zespół  Szkó ł  Specjalnych nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich (Szkoła Podstawowa 
nr 61 i Gimnazjum nr 29), przy ul. Kołobrzeskiej 8, Ligota-Panewniki - do Zespo łu 
uczęszczają  uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym: upoś ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i 
autyzmem oraz upo śledzenie umysłowym w stopniu lekkim lub umiarkowanym i wad ą  
wzroku. Zespół  prowadzi terapię  Biofeedback i Thomatisa, tarapi ę  ręki i umiejętności 
grafomotorycznych, posiada salę  doświadczania świata. Zespół  jest organizatorem Festiwalu 
Pieśni i Piosenki Maryjnej oraz Okręgowego i Międzyszkolnego Konkursu Świetlicowego. 
Budynek dostosowany jest do potrzeb uczniów niepe łnosprawnych ruchowo. 

g) Zespó ł  Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Nies łyszących i Słabo Słyszących (Miejskie 
Przedszkole dla DNiSS, Szko ła Podstawowa dla DNiSS, Gimnazjum nr 31, XX Liceum 
Ogólnokształcące), przy ul. Grażyńskiego 17, Kosztutka - do Zespo łu uczęszczają  uczniowie z 
wadami słuchu, w tym: niesłyszące, słabosłyszące i z niedosłuchem typu centralnego. Zespó ł  
posiada salę  doświadczania świata, Zespół  organizuje Ogólnopolski Konkurs Znajomo ści 
Języka Polskiego dla Uczniów Nies łyszących. Uczniowie Zespo łu uczestniczą  z sukcesami 
w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych dla dzieci z wadami s łuchu. 

h) Zespół  Szkó ł  Zawodowych Specjalnych nr 6 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 16 
i Szkoła Przysposabiająca do Pracy), przy ul. Rolnej 22, Brynów - do Zespo łu uczęszczają  
uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, 
z niepelnosprawnościami sprzężonymi, w tym: upoś ledzeniem umysłowym w stopniu 



lekkim/umiarkowanym oraz autyzmem. W szkole zawodowej prowadzone jest kszta łcenie 
w zawodach: kucharz, sprzedawca, ślusarz, pracownik pomocniczy obs ługi hotelowej. 
W szkole przysposabiaj ącej do pracy kszta łci się  w zawodzie gospodarstwo domowe. 

4. Oddziały specjalne i integracyjne w przedszkolach i szko łach ogólnodostępnych: 
a) Miejskie Przedszkole nr 15 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy ul. Zielonogórskiej 23, Ligota-

Panewniki. Przedszkole posiada sprz ęt do rehabilitacji S ł  (INTEGRACJA SENSORYCZNA), 
oraz materiały do pracy Metodą  Marii Montessori, jest dostosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo. W przedszkolu funkcjonuj ą  4 oddziały, w tym 3 integracyjne i I 
oddział  specjalny dla uczniów z niepe łnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem/Zespołem 
Aspergera. 

b) Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy ul. Koraszewskiego 6, 
Kostuchna. Przedszkole organizuje corocznie w ogrodzie festyn rodzinny. Placówka posiada 
plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw ruchowych. W przedszkolu funkcjonuje 
5 oddziałów, w tym 2 integracyjne. 

c) Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy ul. Słonecznej 60, Wełnowiec. 
W przedszkolu realizowana jest innowacja pedagogiczna „ Ta ńczące pędzelki w świecie barw 
i dźwięków". Placówka, jest dostosowana do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych ruchowo. 
W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów, w tym: 4 oddziały integracyjne i 2 oddziały 
specjalne dla uczniów z niepe łnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem/Zespołem 
Aspergera. 

d) Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy ul. Mościckiego 2, os. Witosa. 
Przedszkole prowadzi nauk ę  czytania metodą  odmienną, jest dostosowane do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo. W przedszkolu funkcjonuj ą  4 oddziały, w tym: 3 oddziały 
integracyjne i 1 oddział  specjalny dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
i autyzmem/Zespo łem Aspergera. 

e) Miejskie Przedszkole nr 67 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy al. Roździeńskiego 88, 
Zawodzie. Przedszkole posiada Sal ę  Doświadczania Świata (stymulacji polisensorycznej) 
i Sprzęt Sł  (INTEGRACJA SENSORYCZNA). Przedszkole organizuje Tydzie ń  integracji. 
W przedszkolu funkcjonuj ą  6 oddziałów, w tym: 4 oddziały integracyjne i 2 oddział  specjalne 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem/Zespo łem Aspergera. 

o Miejskie Przedszkole nr 91 z Oddzia łami Integracyjnymi, przy ul. Adama 33, Giszowiec. 
Posiada osobną  salę  do gimnastyki korekcyjnej, bardzo dobrze wyposa żoną  w sprzęt do 
ćwiczeń  i rehabilitacji. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddzia łów, w tym: 3 oddziały 
integracyjne. 

g) Miejskie Przedszkole nr 93, przy ul. Łętowskiego 24, Piotrowice. Przedszkole posiada 
certyfikat „Partnerskie przedszkole", organizuje „Rajd Ekologiczny - Zielone Katowice", 
przedszkole organizuje sesje ruchowe z rodzicami z wykorzystaniem metody W. Sherborne. 
W przedszkolu funkcjonuje 9 oddzia łów, w tym: 1 oddział  specjalny dla dzieci z wadami 
słuchu. 
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h) Szko ła Podstawowa nr 11 z Oddzia łami Integracyjnymi im. T. Ko ściuszki, ul. Nasypowa 16, 
Załęska Hałda-Brynów cz. Zachodnia. W szkole wykorzystywane s ą  metody takie jak: 
Metoda Dobrego Startu, Metoda Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona czy elementy 
Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherboume. Zaj ęcia prowadzone są  w oparciu o autorskie 
programy, takie jak: „Logorytmika", „Ja te ż  potrafię", „Program pracy z uczniem maj ącym 
trudności w nauce czytania i pisania", „Program pracy z uczniem s łabo widzącym". W szkole 
funkcjonuje 21 oddziałów, w tym: 9 oddziałów integracyjnych. 

i) Szko ła Podstawowa nr 21 z Oddzia łami Integracyjnymi im. K Miarki, przy 
ul. Malczewskiego 1, Podlesie. Szko ła jest dostosowana do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych 
ruchowo. W szkole funkcjonuje 28 oddzia łów, w tym: 8 oddziałów integracyjnych. 

j) Szko ła Podstawowa nr 37 im. ks. J. Twardowskiego, przy ul. Lompy 17, Śródmieście. Szkoła 
posiada salę  doświadczania świata. W szkole funkcjonuje 20 oddzia łów, w tym: 6 oddziałów 
specjalnych dla dzieci z wadami s łuchu. 

k) Szko ła Podstawowa nr 45 im. K Makuszy ńskiego, przy ul. Korczaka 11, Szopienice. Szko ła 
realizuje innowacj ę  „Maly twórca III", posiada sal ę  do gimnastyki korekcyjnej. W szkole 
funkcjonuje 13 oddziałów, w tym: 1 oddział  integracyjny. 

1) Szko ła Podstawowa nr 51 z Oddzia łami Integracyjnymi im. F. Chopina, przy ul. Przyjaznej 
7a, Giszowiec. Szkoła prowadzi zaj ęcia metoda SI - INTEGRACJA SENSORYCZNA, 
posiada basen. Szko ła jest dostosowane do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych ruchowo. W 
szkole funkcjonuje 40 oddziałów, w tym: 9 oddziałów integracyjnych. 

m) Szko ła Podstawowa nr 66 im. J. Korczaka, przy ul. Krzywoustego 7, os. Tysi ąclecia. Szkoła 
posiada pracowni ę  do Terapii Metodą  Tomatissa,  pracownię  5! (INTEGRACJA 
SENSORYCZNA), salę  Doświadczania Świata (STYMULACJA POLISENSORYCZNA). W 
szkole funkcjonuje 18 oddziałów, w tym: 4 oddziały specjalne dla dzieci niepe łnosprawnych 
ruchowo. 

n) Szko ła Podstawowa nr 67 z Oddzia łami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej, 
przy ul. Zielonej 5, Ligota Panewniki. Szko ła uczestniczy w projekcie Comenius, W ramach 
SZKOLNEGO KLUBU AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ DLA UCZNIÓW 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH uczniowie uczestniczą  w dodatkowych zaj ęciach prowadzonych 
metodą  Weroniki Sherborne, szko ła posiada pracowni ę  Thomatisa. Szko ła jest dostosowane 
do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych ruchowo. W szkole funkcjonuje 27 oddzia łów, w tym: 8 
oddziałów integracyjnych. 

o) Zespó ł  Szkolno-Przedszkolny nr 3 (Miejskie Przedszkole nr 58, Szkoła Podstawowa nr 47 
z Oddziałami Integracyjnymi), przy ul. Grzegorzka 4, D ąbrówka Mała. Placówka pracuje 
metodami: ruchu rozwijaj ącego Weroniki Sherborne, opowie ści ruchowej R. Labana, 
gimnastyki ekspresyjnej i rytmicznej, pedagogiki zabawy, gimnastyki mózgu Dennisona. 
Zespół  jest dostosowany do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych ruchowo. W przedszkolu 
funkcjonuje 5 oddziałów w tym: 1 oddział  integracyjny. W szkole funkcjonuje 20 oddzia łów, 
w tym 9 oddziałów integracyjnych. 
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p) Gimnazjum nr 16 z Oddzia łami Integracyjnymi im. M. Konopnickiej, przy ul. Wojciecha 9, 
Giszowiec. Gimnazjum posiada now ą  halę  sportową, szkoła jest dostosowana do potrzeb 

dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W szkole funkcjonuje 10 oddziałów, w tym 6 oddziałów 
integracyjnych. 

q) Gimnazjum nr 18 z Oddzia łami Integracyjnymi im. J. Nawary, przy ul. Wantuly 11, 
Kostuchna. W roku szkolnym 2014/2015 na wniosek mieszka ńców dzielnicy Podlesie 
utworzono oddzia ły integracyjne. W szkole funkcjonuje 12 oddzia łów, w tym 4 oddziały 
integracyjne. 

r) Gimnazjum nr 22 z Oddzia łami Integracyjnymi im. St. Staszica, przy ul. Hetmańskiej 8, 

Brynów-Załęska Hałda. W szkole funkcjonuje 7 oddziałów, w tym 4 oddziały integracyjne. 

s) Gimnazjum Nr 23 z Oddzia łami Integracyjnymi im. Ratowników Górskich, przy 
ul. Medyków 27, Ligota-Panewniki. Szko ła dostosowana do potrzeb dzieci 
niepełnosprawnych ruchowo. W szkole funkcjonuje 13 oddziałów, w tym 8 oddziałów 
integracyjnych. 

t) Zespół  Szkó ł  Integracyjnych nr 1 im. R. Oszka (Szko ła Podstawowa nr 58 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. M D ąbrowskiej i Gimnazjum Integracyjne nr 36), przy ul. Krzywoustego 
11, os. Tysiąclecia. Zespół  posiada basen, salę  poznawania świata, salę  terapii biofeedback, 
salę  rehabilitacji ruchowej, Zespó ł  jest inicjatorem programu realizowanego w szko łach 
integracyjnych „Razem w szkole". Zespó ł  dostosowany do potrzeb dzieci niepe łnosprawnych 
ruchowo. W szkole podstawowej funkcjonuje 19 oddzia łów, w tym: 7 oddziałów 
integracyjnych i 4 oddziały specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością  ruchową, w tym z 
afazj ą  (w normie intelektualnej). 

u) Zespół  Szkó ł  nr 1 im. gen. J. Ziętka (Gimnazjum nr 12, Technikum n 20 dla N ŻSS, Zasadnicza 
Szko ła Zawodowa nr 9, Zasadnicza Szko ła Zawodowa Specjalna nr 10 dla NiSS), przy 
ul. Staszica 2, Zawodzie. Zespó ł  prowadzi Szkolny Klub Wolontariatu. W gimnazjum 
funkcjonuje 9 oddziałów, w tym: 6 oddziałów specjalnych dla uczniów z wadami s łuchu. 
W technikum funkcjonuj ą  4 oddziały dla uczniów z wadami s łuchu o specjalno ści technik 
architektury krajobrazu. W szkole zawodowej funkcjonuje I oddzia ł  w zawodzie ogrodnik. 

y) Zespó ł  Szkó ł  Ogólnokszta łcqcych nr 3 (Gimnazjum nr 8, IX Liceum Ogólnokszta łcące 
z Oddziałami Integracyjnymi), przy ul. Chrobrego 4, os. Tysi ąclecia. W liceum funkcjonuj ą  3 
oddziały, w tym: 3 integracyjne. 

Należy podkreślić , że decyzj ę  o sposobie realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci posiadaj ące 
orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego podejmuje jego rodzic/opiekun prawny i mo że podjąć  
decyzję  o zgłoszeniu dziecka do oddziału specjalnego, integracyjnego lub ogólnodost ępnego. 
Wówczas dyrektor szkoły/przedszkola zobowi ązany jest do zapewnienia w łaściwych i bezpiecznych 
warunków pracy zarówno dziecku posiadaj ącemu orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego jak i 
pozostałym uczniom w oddziale. W dniu 5 grudnia 2014r. Sejm uchwali ł  ustawę  o zmianie niektórych 
innych ustaw w zwi ązku z realizacją  ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1877), w której w art. 
32 pojawił  się  zapis umożliwiający wydatkowanie subwencji o światowej na realizacj ę  zadań  
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i m łodzieży 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ucz ęszczających do szkół  ogólnodostępnych, integracyjnych 
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i specjalnych, w tym zatrudnianie nauczycieli posiadaj ących kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepe łnosprawnych lub osób 
zatrudnionych na stanowisku pomocy nauczyciela. 

Jak zatem wynika z powy ższego, możliwe będzie zintensyfikowanie metod i form pracy z w/w 
uczniami uczęszczającymi do oddziałów ogólnodostępnych. 

Zgodnie z brzmieniem § 7 ust. 2 rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 
201 5r. w sprawie warunków organizowania kszta łcenia, wychowania i opieki dla dzieci i m łodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych spo łecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. 
U. z 201 5r. poz. 1113) dla dzieci i m łodzieży posiadającej orzeczenie o potrzebie kszta łcenia 
specjalnego z uwagi na autyzm, Zespó ł  Aspergera lub niepełnosprawność  sprzężoną  zatrudnia się, a 
dla uczniów posiadaj ących orzeczenie o potrzebie kszta łcenia specjalnego z uwagi na inne ni ż  
wymienione w ust. 2 niepełnosprawności można zatrudnić, nauczyciela współorganizującego proces 
kształcenia, asystenta nauczyciela (w klasach I-III szko ły podstawowej) lub pomoc nauczyciela. 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia realizuje zadania okre ślone w § 7 ust. 4 tj.: 
- prowadzą  wspólnie z innymi nauczycielami zaj ęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 
nauczycielami i specjalistami realizuj ą  zintegrowane dzia łania i zaj ęcia, okre ś lone w programie; 
- prowadzą  wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami prac ę  wychowawczą  z uczniami 
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagro żonymi niedostosowaniem społecznym; 
- uczestniczą, w miarę  potrzeb, w zaj ęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz 
w zintegrowanych dzia łaniach i zaj ęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli 
i specjalistów; 
- udzielaj ą  pomocy nauczycielom prowadz ącym zaj ęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom 
realizuj ącym zintegrowane dzia łania i zaj ęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy. 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 e-1 g ustawy o systemie o światy do zadań  asystenta nauczyciela nale ży 
wspieranie nauczyciela prowadz ącego zaj ęcia dydaktyczne, wychowawcze i opieku ńcze. Asystent 
wykonuje zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela. 

Z poważaniem 

WICEPREZYDENT 

Szuba 

Do wiadomości: 
- Sz. P. Janusz Wal ąg - Sekretarz Miasta Katowice 
- Sz. P. Magdalena Wieczorek - Przewodnicząca Komisji Edukacji 


