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Starostwo Powiatowe w Gołdapi 

ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap 

tel. (0-87) 615-44-44 

fax. (0-87) 615-44-45 

e-mail: starostwo.goldapskie@post.pl 

www.powiatgoldap.pl 

Dorota Beata Grudnik – Cemborek – Główny 

Specjalista ds. Edukacji, 30.08.2010 

Dorota Beata Grudnik – Cemborek – Główny 

Specjalista ds. Edukacji, 30.08.2010 

Jarosław Podziewski – Starosta Gołdapski, 

31.08.2010 r.  

Opracował:  imię i nazwisko, stanowisko oraz data Sprawdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data Zatwierdził: imię i nazwisko, stanowisko oraz data 

 

Przejrzysta Polska 

Nazwa sprawy: Kierowanie do kształcenia specjalnego 

Wymagane 

dokumenty: 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną. 

2. Podanie rodzica/prawnego opiekuna (wniosek do pobrania) zawierające następujące 

informacje:  

a) nazwa, adres i typ szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

zawodowa, przysposabiająca do pracy); 

b) klasa; 

c) termin rozpoczęcia nauki. 

3. W przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć dokument potwierdzający prawo   

sprawowania opieki nad małoletnim. 

Opłaty: Bez opłat 

Kasa Starostwa: Kasa Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, I piętro, pokój nr 7, 

czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7
30

 do 14
30

 

Sposób dostarczenia 

dokumentów: 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Starostwa  

Powiatowego w Gołdapi 

Miejsce złożenia 

dokumentów: 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego 

w Gołdapi, ul. Krótka 1, parter. 

Sprawę załatwia  

i udziela 

szczegółowych 

wyjaśnień: 

Samodzielne Stanowisko ds. Edukacji, pok. nr 37, III piętro, tel. 87 615 44 16 

 

Godziny 

urzędowania: 

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7
30

 do 15
30

  

 

Termin załatwienia 

sprawy: 

1. Termin ustawowy wynosi: 14 dni, przeciętny czas skierowania wynosi: 7 dni. 

2. O przewidywanym terminie zakończenia sprawy interesant informowany jest w chwili 

składania dokumentów. 

Sposób załatwienia 

sprawy: 

1. Na podstawie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i podania 

rodziców (prawnych opiekunów) Starosta wydaje skierowanie do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno –Wychowawczego w Gołdapi lub występuje z wnioskiem  

o skierowanie do starosty najbliższego powiatu, w którym jest specjalny ośrodek. 

2. Starostwo Powiatowe wysyła skierowanie bezpośrednio do szkoły oraz do rodziców 

(prawnych opiekunów) dziecka. 

Podstawa prawna: art. 71b ust. 5 i 5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  

nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz §12 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 lutego 2001r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz wydawania opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także szczegółowych zasad kierowania  

do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania (Dz.U. z 2001 r. nr 13, poz. 114 

z poźn. zm.). 
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