
REGULAMIN KLAS TERAPEUTYCZNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 113 w ZSP nr 1 

 

Podstawą prawną regulującą powołanie i funkcjonowanie klas terapeutycznych jest Statut 

Szkoły Podstawowej Nr 113 . 

 

1. Klasy terapeutyczne są klasami pozaobwodowymi. 

2. Do klasy terapeutycznej może zostać przyjęte dziecko, które: 

a. posiada opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej z zaleceniem 

kontynuacji nauki w klasie terapeutycznej, 

b. jest w normie intelektualnej, 

c. nie wykazuje zaburzeń w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi, 

szczególnie przejawiające zachowania agresywne, 

d. nie jest leczone w Poradni Zdrowia Psychicznego z powodu m.in.: 

nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń zachowania i emocji, 

e. uczęszcza systematycznie na zajęcia lekcyjne. 

 
3. Rekrutacja do klas terapeutycznych odbywa się od lutego do czerwca na 

każdy kolejny rok szkolny i na bieżąco w przypadku wolnych miejsc. 

Podstawą do rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie przez rodzica 

następujących dokumentów: podanie rodzica o przyjęcie do klasy 

terapeutycznej, oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, pisemna 

informacja wychowawcy klasy o postępach w nauce i zachowaniu dziecka 

oraz opinia  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem nauki w 

klasie terapeutycznej. 

4. Decyzję o przyjęciu ucznia do klasy terapeutycznej podejmuje dyrektor szkoły 

po zasięgnięciu opinii Komisji Terapeutycznej. 

5. Nauka w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia lub 

wyeliminowania  trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, stanowiących 

powód objęcia dziecka pomocą w tej formie. Decyzję o powrocie ucznia do 

klasy masowej lub szkoły rejonowej ( w przypadku uczniów spoza rejonu 

naszej szkoły) podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy lub 

rodzica, po zasięgnięciu opinii Komisji Terapeutycznej. 

 
 
 
 
 



6. Dyrektor szkoły może także podjąć decyzję o powrocie ucznia do klasy 

masowej lub szkoły rejonowej na wniosek wychowawcy i po zasięgnięciu 

opinii Komisji Terapeutycznej w następujących przypadkach: 

 uczeń lekceważy obowiązki szkolne, 

 swoim zachowaniem utrudnia prowadzenie lekcji, 

 rodzice nie współpracują ze szkołą, 

 frekwencja ucznia wynosi poniżej 60%. 

7. Możliwość kontynuowania nauki w klasie masowej Szkoły Podstawowej Nr 

113 ucznia spoza rejonu, istnieje tylko za zgodą dyrektora szkoły. 

8. Warunkiem nauki w klasie terapeutycznej jest systematyczna praca dziecka. 

9. Obowiązkiem rodziców jest współpraca z wychowawcą oraz ścisłe 

realizowanie jego zaleceń. 

10. Praca dydaktyczno-wychowawcza oparta jest o następujące założenia: 

 nauka i terapia w oparciu o program klas młodszych, przedmiotowe 

programy nauczania klas starszych oraz program pracy      

terapeutycznej, 

 praca w życzliwej i spokojnej atmosferze dającej dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa i akceptacji, 

 wymagania dostosowane do aktualnych możliwości ucznia, 

 rozwijania motywacji do nauki poprzez stosowanie wzmocnień 

pozytywnych, 

 uczenie norm społeczno-moralnych. 

11. Liczba uczniów w klasie nie powinna przekraczać 12 osób ( w kl. I-III) i 15 

osób (w kl. IV-VIII). 

12. Ilość godzin lekcyjnych jest taka sama jak w klasach równoległych, ponadto 

przewiduje się obowiązkowe zajęcia terapeutyczne, w zależności od 

przejawianych trudności  oraz możliwości organizacyjnych szkoły. 

13. W drugim semestrze klasy III i V i VII dokonywana jest rekwalifikacja. 

Rodzice zobowiązani są zgłosić dziecko do poradni psychologiczno-

pedagogicznej w celu przeprowadzenia badania kontrolnego. 

14. W uzasadnionych przypadkach uczeń może powtarzać klasę. 

15. Sposób oceniania jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

uwzględnia specyficzne trudności ucznia. 

16. Oddziały klas terapeutycznych są tworzone od kl. II do VI,  a po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mogą funkcjonować do kl. VIII. 

17. Rodzice podpisują przedstawiony im regulamin, wyrażając tym samym zgodę 

na zawarte w nim warunki. 

Regulamin klas terapeutycznych wchodzi w życie z dniem 1.09.2019r. 


