Wydanie skierowania do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Wymagane dokumenty:
- wniosek o skierowanie(pdf), wniosek o skierowanie(docx)
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego (karta zdrowia, karta szczepień, bilans
zdrowia),
- poświadczenie zameldowania,
- odpis skrócony aktu urodzenia nieletniego,
- opinia pedagogiczna z obowiązującą dokumentacją szkolną (ostatnie świadectwo, odpis
arkusza ocen),
- informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym,
- oświadczenie rodziców o stanie rodziny i dochodach dla celów ustalenia odpłatności za
wyżywienie ucznia w stołówce internatu.
Opłaty:
Bez opłat.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa Powiatowego w Łobzie
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Łobzie, tel. 515 360 368, 515 360 528
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Ulgi:
Brak.
Informacje dodatkowe:
Skierowanie ucznia zamieszkałego w na terenie Powiatu Łobeskiego do placówki znajdującej się na
terenie innego powiatu wymaga uzyskania zgody właściwego starosty powiatowego, co może wydłużyć
termin załatwienia sprawy.

Zobowiązanie osoby zgłaszającej do zgłoszenia wszelkich zmian danych zawartych
w zgłoszeniu, powstałych po wydaniu skierowania.
Podstawa prawna:
art. 127 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017 r. poz.
59 z późn. zm.).

..............................., dnia................................
..............................................................................................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzice, opiekunowie prawni)
Adres..........................................................................................
Kod pocztowy......................................
Tel. kontakt..........................................

Starosta Łobeski
ul. Konopnickiej 41
73-150 Łobez
WNIOSEK
o skierowanie ucznia zamieszkałego na terenie Powiatu Łobeskiego
do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
Proszę o skierowanie .............................................................................................................................
(syna, córki - imię nazwisko)

do klasy .......................... szkoły ............................................................................................................
w ............................................................................................................................................................
(nazwa i adres placówki docelowej)

Informacja o dziecku:
………………………………………… ..................................................................................................................
(miejsce urodzenia)

(data urodzenia: dzień.miesiąc.rok)

................................................................................................................................................................
(dokładny adres - jeśli adres jest inny niż rodziców/opiekunów prawnych)

aktualnie uczącego się w .......................................................................................................................
(klasa i szkoła)

Do wniosku dołączam:
 aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 poświadczenie zameldowania
 odpis skrócony aktu urodzenia
 dokumentację medyczną (karta zdrowia, szczepień)
 ostatnie świadectwo szkolne
 aktualny odpis arkusza ocen
 opinię pedagogiczną z obowiązującą dokumentacją szkolną
 oświadczenie rodziców o stanie rodziny i dochodach dla celów ustalenia odpłatności za wyżywienie
 ……………………………………………………..
 ……………………………………………………..
……......................................................
podpis rodziców (opiekunów prawnych)
Wydział Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Łobzie
tel. 515 360 528, fax. 91 39 756 03, e-mail: edukacja@powiatlobeski.pl

