KARTA OPISU SPRAWY NR OW-3
Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzieży
tel. 0 67 281 27 21
fax. 0 67 281 27 11
www.powiat-chodzieski.pl
e-mail:starostwo@pro.onet.pl

STAROSTWO POWIATOWE
CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD GODZ 7.00 DO GODZ 15.00
SPRAWĘ PROWADZI:
WYDZIAŁ OŚWIATY
BUDYNEK „C” przy ul. WIOSNY LUDÓW 14 A - PIĘTRO 1 POK. 1 i 2, TEL. (67) 28-11-631; 28-11-632; 28-11633
NAZWA SPRAWY:

KIEROWANIE UCZNIÓW DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, W TYM DO
MŁODZIEŻOWYCH OŚRODKÓW SOCJOTERAPII

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 71b ust.5 i 5b ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj.Dz.U.z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

II. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek do Starosty Chodzieskiego o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego dla
ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
III. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

1. Za pośrednictwem poczty – na adres Starostwa Powiatowego w Chodzieży podany w górnej części karty.
2. Osobiście – w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Chodzieży, budynek „A”.
IV. OPŁATY :

Wniosek nie podlega opłacie.
V. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia,
uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego.
2. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub
ośrodka np.(młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
specjalnego ośrodka wychowawczego dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania ) odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności,
w tym stopień upośledzenia umysłowego, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu
prowadzącego taką szkołę lub ośrodek.
3. Starosta Powiatu Chodzieskiego wydaje skierowanie do kształcenia specjalnego. Skierowanie wraz z

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zostaje przekazane do organu prowadzącego daną szkołę
lub ośrodek, oraz do wiadomości do wskazanej szkoły lub ośrodka i rodziców lub opiekunów prawnych
kierowanego ucznia.
VI. ODBIÓR SKIEROWANIA:

1.Osobiście przez wnioskodawcę w budynku „C” przy ul. Wiosny Ludów 14A , I piętro pok. Nr 1
2. Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Wydanie skierowania do kształcenia specjalnego uzależnione jest od informacji o wolnych miejscach
w odpowiednich szkołach i ośrodkach do których kierowani mają być uczniowie z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego .
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
IX. UWAGI I DODTAKOWE INFORMACJE:

Pozostałe dokumenty związane z skierowaniem do kształcenia specjalnego dostarczają rodzice lub
opiekunowie prawni bezpośrednio do wskazanego ośrodka.

