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NAZWA USŁUGI

Kierowanie do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego
PODSTAWA PRAWNA
1) art. 127 ust. 1, 13, 14 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek rodziców/opiekunów prawnych (W-OF-03).

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologicznopedagogiczną.

FORMULARZE DO POBRANIA
Wniosek (W-OF-03) w wersji papierowej dostępny w pokoju nr 215 lub do pobrania na stronie
internetowej Starostwa: www.opocznopowiat.pl w zakładce: Poradnik Interesanta.

OPŁATY
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU
Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno, parter, Biuro podawcze.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Oświaty i Funduszy Unijnych, pok. 215
Inspektor – Izabela Borkowska, i.borkowska@opocznopowiat.pl tel. (44) 741 49 59 lub wew. 215*3
Podinspektor – Aneta Małecka, a.malecka@opocznopowiat.pl tel. (44) 741 49 57 lub wew. 215*1

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, ale nie dłużej niż 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie skierowania.

TRYB ODWOŁAWCZY/SKARGOWY
Nie przysługuje.

UWAGI
Podanie z prośbą o skierowanie składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
Powiat Opoczyński zapewnia kształcenie dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu

lekkim, umiarkowanym i znacznym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
„Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie. Dzieci i młodzież z ww. stopniami upośledzenia
zameldowane lub zamieszkałe na terenie powiatu opoczyńskiego kierowane są przez
Starostę lub przyjmowane bezpośrednio przez Dyrektora SOSW „Centrum Edukacji i
Rozwoju” w Opocznie do:
- szkoły podstawowej,
- branżowej szkoły specjalnej I stopnia kształcącej w zawodach: ślusarz, krawiec, fryzjer,
cukiernik, elektromechanik, stolarz, kucharz, murarz-tynkarz, piekarz, wędliniarz, mechanik
pojazdów samochodowych,
- szkoły przysposabiającej do pracy.
Do SOSW „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie mogą być kierowane także dzieci z
upośledzeniem głębokim celem realizacji obowiązku szkolnego na zajęciach rewalidacyjnowychowawczych.
W przypadku, gdy mimo zapewnienia przez Powiat Opoczyński odpowiedniej formy
kształcenia specjalnego, rodzice wybiorą szkołę dla której Powiat Opoczyński nie jest
organem prowadzącym, wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły należy złożyć bezpośrednio
do Dyrektora wybranej szkoły.
Starosta Opoczyński, zgodnie z art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe, wydaje skierowanie dla dzieci i młodzieży do szkół specjalnych i ośrodków, o
których mowa w art. 2 ust. 7 ww. ustawy, prowadzonych przez inne jednostki samorządu
terytorialnego tylko w przypadku gdy Powiat Opoczyński nie zapewnia odpowiedniej formy
kształcenia, uwzględniającej rodzaj niepełnosprawności, wskazanej w orzeczeniu.
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