
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Filipa Libickiego 

na 13. posiedzeniu Senatu 

w dniu 2 lipca 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwrócił się do mnie dyrektor jednej z poznańskich placówek oświatowych z następującym pytaniem: jak 

należy interpretować poniższe przepisy regulaminu rekrutacji w przypadku zgłoszenia dziecka obwodowego 

(dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, które nie uzyskało pozytywnego 

wyniku testu predyspozycji i w obwodzie szkoły zamieszka od września) po ogłoszeniu listy osób przyję-

tych? 

Eksperyment, w którym uczestniczy wzmiankowana placówka, skierowany jest do uczniów o szczególnej 

wrażliwości, bogatej wyobraźni i zarysowujących się zdolnościach artystycznych: nabór do szkoły odbywać 

się będzie na podstawie wyników spotkania rekrutacyjnego przeprowadzanego w formie zabawy w małych 

grupach (10–12 osób), podczas którego dzieci spontanicznie wykonują zadania pozwalające obserwować ich 

fantazję, umiejętność twórczego myślenia, wrażliwość, poczucie rytmu i słuch muzyczny. Szczegółowe zasa-

dy rekrutacji zawiera poniższy regulamin rekrutacji: 

§3.1. Do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment, przyjmowani są w pierwszej kolejności kan-

dydaci zamieszkali w obwodzie szkoły. 

    2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci na podstawie postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Warunkiem przyjęcia do oddziału, 

w którym jest realizowany eksperyment, jest uzyskanie pozytywnego wyniku testu predyspozycji, o którym 

mowa w §6 ust. 3 i 4. 

§4.1. Przystąpienie do testu predyspozycji jest obowiązkowe dla wszystkich kandydatów, z tym że dla 

kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły test predyspozycji jest pierwszym badaniem. 

§5.3. Minimalna liczba punktów uprawniających kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły do 

przyjęcia do oddziału, w którym jest realizowany eksperyment, uzależniona jest od liczby wolnych miejsc 

w oddziale i wyznaczona jest przez liczbę punktów uzyskanych przez kandydata zamieszkałego poza obwo-

dem szkoły, który w teście predyspozycji uzyskał wynik plasujący go na ostatnim wolnym miejscu na liście 

rekrutacyjnej w uszeregowaniu od liczby największej do najmniejszej. 

§6.1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia do szkoły w terminie 7 dni od momentu podania do publicznej wiadomości listy kandyda-

tów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

    2. Komisja rekrutacyjna, w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku, sporządza uzasadnienie zawie-

rające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę wolnych miejsc w oddziale, liczbę punktów, która gwaran-

towała przyjęcie do danego oddziału, oraz liczbę punktów uzyskaną przez niezakwalifikowanego kandydata. 

Limit miejsc, o którym mowa w §6 pkt. 2, został ustalony na 25 osób. 

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi w tej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Filip Libicki 

 
 


