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W sprawie: 

Wydania skierowania do kształcenia specjalnego 

1. Od czego zacząć? 

Należy złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

Jeżeli dziecko mieszka na terenie powiatu kluczborskiego, wniosek należy złożyć do Starosty 

Kluczborskiego. Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. 

Wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.                          

W przypadku braku podpisu jednego z rodziców lub prawnych opiekunów (w przypadku, gdy 

jest dwóch opiekunów prawnych) należy do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie,                        

w którym podaje się powód podpisania wniosku tylko przez jednego rodzica lub prawnego 

opiekuna. 

2. Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy? 

Nie podlega opłacie 

3. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy: 

Wydział Edukacji i Sportu 

(tel. 77 418 52 18, 77 418 53 81 wew. 164 – 166) 

4. Jak długo czeka się na załatwienie sprawy? 

W przypadku skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kluczborku 

skierowanie wydawane jest niezwłocznie, jeżeli Ośrodek posiada wolne miejsca i jest 

odpowiednią formą kształcenia biorąc pod uwagę niepełnosprawność dziecka. W przypadku 

wniosku o skierowanie dziecka do szkoły/placówki prowadzącej kształcenie specjalne 

znajdującej się poza terenem powiatu kluczborskiego, Starosta Kluczborski zwraca się z 

prośbą o wydanie skierowania do starosty powiatu, na którego terenie znajduje się 

szkoła/placówka. 

5. W jaki sposób odebrać dokument kończący sprawę? 

Skierowanie wysyłane jest na podany we wniosku adres rodziców/prawnych opiekunów oraz              
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w przypadku kierowania do SOSW w Kluczborku - do dyrektora Ośrodka. 

6. Przepisy prawne obowiązujące przy postępowaniu w danej sprawie: 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

▪ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń 

i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno– pedagogicznych. 

7. O czym wnioskodawca wiedzieć powinien? 

Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, ponieważ skierowanie wydawane jest na jego 

podstawie. Skierowanie wydawane jest na okres ważności orzeczenia poradni, zwykle na etap 

kształcenia. 

Procedura opisana w Karcie dotyczy również kierowania do młodzieżowych ośrodków 

socjoterapii. 

8. Co przysługuje wnioskodawcy? 

▪ Skarga do Starosty Kluczborskiego 

9. Wzór wniosku do pobrania:  

      W Wydziale Edukacji i Sportu, pokój nr 311 i 312, w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Kluczborku, ul. Sienkiewicza 27 (w przypadku kierowania do tut. 

Ośrodka) oraz na stronie internetowej powiatu kluczborskiego pod adresem: 

www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 

w Kluczborku pod adresem: http://kluczbork.starostwo.nowoczesnagmina.pl. 

DODATKOWE UWAGI: 

Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły 

specjalnej lub specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego odpowiedniego ze względu na 

rodzaj niepełnosprawności dziecka, starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego 

powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek (występuje do starosty tego powiatu                          

o wydanie skierowania).  

 

Godziny urzędowania 

Starostwa Powiatowego w Kluczborku: 

 

Poniedziałek 

godz. 8.00 – 16.00 

Wtorek-Piątek 

godz. 7.00-15.00 

 

 
 

 

 

Opracowała:       ----- Zatwierdziła: Joanna Neugebauer 
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