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Karta Opisu Usługi EK − I − 3
Skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Podstawa prawna wykonywania usługi:
1. Art. 127 ust. 1, 13 i 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910);
2. § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych
placówek oświatowo − wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno − wychowawczych, specjalnych ośrodków
wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno − wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1606).
Wymagane dokumenty:
− wniosek rodzica/opiekuna prawnego ze wskazaniem do jakiej szkoły i klasy powinien zostać przyjęty nieletni;
− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno – pedagogicznej;
− odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
Opłaty:
Brak
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Kielcach
Referat Edukacji
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
tel. 41 200 15 95
Termin i sposób załatwienia sprawy:
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. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły
specjalnej lub ośrodka, odpowiednich ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje
dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami.
Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie
może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka. Postępowanie kończy się wydaniem skierowania do
ośrodka.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Osoby uprawnione do ubiegania się o realizację usługi:
Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uwagi:
Wniosek z prośbą o skierowanie składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Starostwo Powiatowe
w Kielcach realizuje wnioski dotyczące dzieci i młodzieży zameldowanych lub zamieszkałych na terenie
Powiatu Kieleckiego.

