
STAROSTWO  POWIATOWE  W GOLUBIU – DOBRZYNIU 

 
ul. Plac 1000-lecia 25                                 http://www.golub-dobrzyn.com.pl 
87-400 Golub – Dobrzyń                              http://bip.golub-dobrzyn.com.pl 
Tel.  (56) 683 53 80 
Fax: (56) 475 61 11                                     e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl 

KARTA  USŁUG 

 

Kierowanie dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,  
niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących  

do szkół i placówek specjalnych. 
 

KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

 
Wydział Oświaty i Zdrowia  
parter, pokój nr S 9 tel.56/ 683 53 80, 81 wew. 112, fax: 56/475 61 11                                    
godziny pracy Starostwa Powiatowego, tj.: poniedziałek – piątek (7.30 – 15.30) 
 

PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148                      

z późn. zm.), w szczególności art. 127 ust. 13 i ust. 15. 
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno - pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743). 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie 
warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci                     
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r. poz. 
529). 

 
 

WYMAGANE  DOKUMENTY 

 
1. Wniosek (prośba) rodziców/ opiekunów prawnych o wydanie skierowania do szkoły 
specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego. 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wydane przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną). 
3. Informacja o uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły lub placówki,  wskazanej we wniosku, 
miejsca dla dziecka. 



 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA  SPRAWY 

 
Krok po kroku: 
1. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek. 
2. Uzgodnij z dyrektorem szkoły lub placówki możliwość przyjęcia dziecka. 
3. Do wniosku dołącz wymagane dokumenty.  
4. Udaj się do Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Golubiu-Dobrzyniu i 
złóż dokumenty w Biurze Podawczym pok. S4 lub wyślij dokumenty pocztą na adres: ul. Plac 
1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń. 
5. Informację o skierowaniu dziecka do szkoły lub placówki otrzymasz pocztą (kopia 
skierowania). 
 

OPŁATY 

 
brak 

SPOSÓB DOSTARCZENIA DOKUMENTÓW 

 
Osobiście lub za pośrednictwem Poczty. 
 

MIEJSCE  ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

 
Biuro Podawcze Starostwa Powiatowego, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń – 
parter, pokój Nr S4, tel. 56/ 683 53 80, e-mail: powiat@golub-dobrzyn.com.pl lub 
bezpośrednio u Kierownika Wydziału Oświaty i Zdrowia, parter, pokój nr S 9. 
 

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 
W terminie 1 miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące. 
 

TRYB  ODWOŁAWCZY 

 
Brak 
 

FORMULARZ DO POBRANIA 

 
Wniosek o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno – 
wychowawczego. 
 

 



......................................................................                              ................................................... 
Imię i nazwisko matki (opiekunki prawnej)                                                                   (miejscowość, data)      

......................................................................       

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego)  
        STAROSTA 

…………......................................................    GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI 

 

...................................................................... 

adres rodziców (opiekunów prawnych)  

 

..................................................... 

telefon kontaktowy 

 

 

WNIOSEK O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

Proszę o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego dla mojego(-ej) syna (córki / 

podopiecznego(-ej)* 

………………………................................................................................................................... 
imię (imiona) i nazwisko dziecka 

 

urodzonego..........................................................w....................................................................... 
dokładna data urodzenia / miejsce urodzenia 

 

zamieszkałej/ego........................................................................................................................... 
dokładny adres wraz z kodem pocztowym 

 

uczęszczającej/ego do …..........klasy............................................................................................  
                                        nazwa i adres przedszkola/szkoły, do której dziecko uczęszcza lub ostatnio uczęszczało 

 

do...................................................................................................................................................
proszę określić rodzaj lub nazwę oraz adres placówki, o którą rodzice (prawni opiekunowie) występują 

 

do klasy ....................... w roku szkolnym.............................. zgodnie z Orzeczeniem                                     

o potrzebie kształcenia specjalnego Nr............................................. wydanym przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w..................................................................................................                                                     

z dnia............................ 

 

Wnoszę/nie wnoszę* o umieszczenie dziecka w internacie. 
Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.                                        

o ochronie danych osobowych  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach związanych z uzyskaniem skierowania 

do kształcenia specjalnego. 

 

 

…................................................... 
        podpis wnioskodawcy/ów 

 

 

W załączeniu: 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
……………………………………………………………………… 

 

* niepotrzebne skreślić 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobtha4dk

