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publicznych i na różnych poziomach integracji. 

33. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2009 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyjmowania 
uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych // „Dziennik Ustaw” . - 2009, nr 31, poz. 208 
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niepełnosprawne czuło się pełnoprawnym członkiem społeczności klasowej, a nauczyciel 
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