
 

 

 

ZASADY PRZYJĘĆ  

DO SZKÓŁ SPECJALNYCH/ODDZIAŁÓW SPECJALNYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Do szkół specjalnych/oddziałów specjalnych nie przeprowadza się typowego postępowania 

rekrutacyjnego – rodzice składają wniosek o przyjęcie ich dziecka bezpośrednio do dyrektora 

danej placówki wraz z dokumentem określającym niepełnosprawność, tj. orzeczeniem                               

o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor, kierując się wytycznymi zawartymi                                          

w ww. orzeczeniu decyduje o przyjęciu dziecka do szkoły. Nabór uczniów odbywa się przez 

cały rok szkolny, w miarę posiadanych wolnych miejsc. Jednakże z uwagi na prawidłową 

organizację placówki, w tym konieczność zaplanowania odpowiedniej liczby oddziałów                          

na nowy rok szkolny, zaleca się złożenie ww. wniosku w okresie marzec-kwiecień. 

Szczegółowe informacje na temat naboru zostaną podane na stronach internetowych 

wymienionych poniżej szkół. 

W mieście Białystok funkcjonują: 

1. Dwie szkoły podstawowe ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi: 

a) Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego                                 

w Białymstoku, ul. Poleska 27, tel. 85-675-06-61, https://www.sp11.bialystok.pl/ - oddziały 

specjalne dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

b) Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, ul. Jana Krzysztofa 

Kluka 11A, tel. 85-678-50-60, http://www.sp51.bialystok.pl/ - oddziały specjalne dla dzieci                  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

2. Sześć szkół podstawowych specjalnych: 

a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, 

Szkoła Podstawowa Specjalna w Białymstoku (z oddziałami przedszkolnymi),                                              

ul. Antoniuk Fabryczny 40, tel. 85-654-01-63, http://www.sosw.bialystok.pl/ - dla dzieci                       

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim 

oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

https://www.sp11.bialystok.pl/
http://www.sp51.bialystok.pl/
http://www.sosw.bialystok.pl/


b) Szkoła Podstawowa Nr 17 Specjalna w Białymstoku, ul. Rzemieślnicza 12/3, tel. 85-653-

07-84, http://www.sp17bialystok.pl/ - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

c) Szkoła Podstawowa Nr 30 Specjalna im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego                         

w Białymstoku, ul. Orla 4, tel. 85-732-56-88, http://sp30bialystok.pl/ - w szczególności                           

dla dzieci niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,                          

jak również dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), 

niesłyszących i słabosłyszących, niewidzących i słabowidzących oraz z niepełnosprawnością 

ruchową (w tym afazją). 

d) Szkoła Podstawowa Nr 46 Specjalna w Białymstoku, ul. Słonimska 38, tel. 85-741-56-61, 

https://www.sp46bialystok.com/ - dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

e) Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 35 

Specjalna w Białymstoku, ul. Krakowska 19, tel. 85-742-13-41, http://www.zps-w.pl/                              

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, 

głębokim oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

f) Zespół Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika 

Zamenhofa w Białymstoku, Szkoła Podstawowa Nr 40 przy Uniwersyteckim Dziecięcym 

Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku (z oddziałami przedszkolnymi), 

ul. Jerzego Waszyngtona 17, tel. 85-745-05-67, http://zespol15.webd.pl/index.html                                       

- dla dzieci-pacjentów szpitali, czasowo przebywających na leczeniu. 

3. Dwie szkoły specjalne przysposabiające do pracy: 

a) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 1 w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 16           

w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, tel. 85-742-25-69, http://zs16.pl/ - dla młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz 

niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

b) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Nr 2 w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 40, 

tel. 85-654-01-63, http://www.sosw.bialystok.pl/ - dla młodzieży z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

4. Branżowa szkoła I stopnia specjalna: 

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej w Białymstoku Zespołu Szkół 

Nr 16 w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 28, tel. 85-742-25-69, http://zs16.pl/ - dla młodzieży 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (w tym ze sprzężeniami), z autyzmem 

(w tym z zespołem Aspergera), niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej, 

niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją. 

http://www.sp17bialystok.pl/
http://sp30bialystok.pl/
https://www.sp46bialystok.com/
http://www.zps-w.pl/
http://zespol15.webd.pl/index.html
http://zs16.pl/
http://www.sosw.bialystok.pl/
http://zs16.pl/


5. Liceum ogólnokształcące specjalne: 

 XVIII Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku Zespołu Szkół Nr 15 przy Uniwersyteckim 

Dziecięcym Szpitalu Klinicznym im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku,                                                   

ul. Jerzego Waszyngtona 17, tel. 85-745-05-67, http://zespol15.webd.pl/index.html                                         

- dla młodzieży-pacjentów szpitali, czasowo przebywających na leczeniu. 

 

6. Ponadto w mieście Białystok od 1 września 2017 r. funkcjonuje w ramach Zespołu Placówek 

Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku - Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy                                    

w Białymstoku, ul. Krakowska 19, tel. 85-742-13-41, http://www.zps-w.pl/, który umożliwia 

realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego                                   

i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

głębokim oraz z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami. 

 

    

 
 

  

 

 

http://zespol15.webd.pl/index.html
http://www.zps-w.pl/

