
Załącznik nr 1a 
Do procedury  

Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
 

Otwock ………………r. 
Ośw.P……………… 

 
Pan/i   …………………………. 
Dyrektor Specjalnego Ośrodka  
Szkolno – Wychowawczego Nr 2  
ul. Literacka 8 
05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR ……./SOSW-2/………… 
 

Na podstawie art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 5.1 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 2017r. poz. 1743) w związku z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej z 

dnia …………. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję ……………….. ………………..    

ur. …………….. w ……………, syna/córkę ……………  

i  …………… ………………….  zam. ……………….., ul. ………….. do klasy ……. Szkoły 

Podstawowej/Technikum/Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia w 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2  w Otwocku przy ul. Literackiej 8.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 
1. Uiszczanie miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej co miesiąc przez dyrektora Ośrodka. 
2. Zobowiązanie rodziców do zabierania dziecka na wszystkie dni wolne od nauki i dowożenie do Ośrodka  

w wyznaczonych terminach. 
3. Zobowiązanie opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia ………………..   

(w godz. od 800 - 1400). 
W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się opiekunów prawnych do 
uzgodnienia  z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

4. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. 

 
 
  
 
 
 
 Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. Rodzice. 
3. a/a 

 
 



Załącznik nr 2a 
Do procedury  

Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
 
Ośw. P. ……………………. 

Otwock ………………… r. 
 

 
                                                                                                          Pan/i  …………………............ 

  Dyrektor  Specjalnego Ośrodka 
  Szkolno - Wychowawczego Nr 1 
  im. Marii Konopnickiej  
  ul. Majowa 17/19 
  05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR  ………./SOSW-1/………… 
 

Na podstawie art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 5.1 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 2017r. poz. 1743) w związku z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej  

z dnia ………….r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję ………………………  

ur. ……………. w …………..,  syna/córkę ……….. i ……….. ……….., zam. ……………, ul. ……………..  

do klasy …….. Szkoły Podstawowej /Branżowej Szkoły Pierwszego Stopnia 

/ Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

- Wychowawczym Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 
1. Uiszczanie miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej co miesiąc przez dyrektora Ośrodka. 
2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zabierania dziecka na wszystkie dni wolne od nauki  

i dowożenie do Ośrodka w wyznaczonych terminach. 
3. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia ……………  (w 

godz. od 800 - 1400). 
W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych 
do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

4. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. 

 
 
  
 
 
 Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 



 
Załącznik nr 3a 

Do procedury  
Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
Ośw.P. ……………                          

Otwock ……………….. 
 
 

                                                                                                                                                                     
Pan/i  …………………………………. 

                                                                                   Dyrektor Specjalnego Ośrodka  
                                                                                   Szkolno  - Wychowawczego Nr 2  
                                                                                   ul. Literacka 8 
                                                                                   05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR  ………/P/………. 
 

Na podstawie art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 5.1 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 2017r. poz. 1743) w związku z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej  z dnia 

………..., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję ………………. ………………… ur……………. 

w …………..  syna/córkę ………… i ……………. ……………… zam. …………….,  

ul. ………………… do Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 2 

w Otwocku przy ul. Literackiej 8.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 

1. Uiszczanie miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej co miesiąc przez dyrektora Ośrodka. 
2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia 

…………… r. (w godz. od 800 - 1400). 
W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych 
do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

3. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 

 



Załącznik nr 3b 
Do procedury  

Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
 

Ośw. P. ……………………. 
Otwock ………………… r. 

 
 

                                                                                                 Pan/i  …………………............ 
  Dyrektor  Specjalnego Ośrodka 
  Szkolno - Wychowawczego Nr 1 
  im. Marii Konopnickiej 3 
  ul. Majowa 17/19 
  05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR  ………/P/………. 
 

Na podstawie art. 127 ust. 13 i 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 5.1 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 2017r. poz. 1743) w związku z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej  z dnia 

………..., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję ………………. ………………… ur……………. 

w …………..  syna/córkę ………… i ……………. ……………… zam. …………….,  

ul. ………………… do Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1 im. 

Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 

1. Uiszczanie miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej co miesiąc przez dyrektora Ośrodka. 
2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia 

…………… r. (w godz. od 800 - 1400). 
W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych 
do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

3. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. 
 
 
  
 
  
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 

 
 

 

 



 
         Załącznik nr 4a 

Do procedury  
Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
 

Otwock ……………….. 
Ośw. P.  ……………………. 
 

 
 

Pan/i  …………………… 
Dyrektor 
Młodzieżowego Ośrodka      
Socjoterapii    "Jędruś" 
ul. Główna 10 
05-410 Józefów 

 
 
 

SKIEROWANIE   NR ………./MOS/……… 
 

Na podstawie art. 127 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) w nawiązaniu do § 5.1 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 2017r. poz. 1743) w związku z orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej z dnia 

………... na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję ………………………………   

ur. ………………... w ……………….., syna/córkę …………… i  ………. …………….. zam. ……………….,  

ul. ……………………. do klasy  ………. Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie przy ul. Głównej 10.  
 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 
1. Uiszczanie miesięcznej opłaty za wyżywienie w wysokości ustalonej co miesiąc przez dyrektora Ośrodka. 
2. Zobowiązanie opiekunów prawnych do zabierania dziecka na wszystkie dni wolne od nauki      

i dowożenie do Ośrodka w wyznaczonych terminach. 
3. Zobowiązanie opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia ……………..              

(w godz. od 800 - 1400) W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się opiekunów 
prawnych do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

4. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych warunków. 
 
 
   
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 
 



Załącznik nr 6a 
Do procedury  

Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 

 

Ośw.P ……………                        Otwock ………………r. 
 

 
Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Nr 2 
ul. Literacka 8 
05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR  ………/WW/………… 
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej  z dnia …………….r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję          

……………………. ur. ………………..r. w …………………,  syna/córkę ………………..  

i ………………  ………………., zam. ……………….., ul. ………………… na Wczesne Wspomaganie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  

Nr 2 w Otwocku przy ul. Literackiej  8.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 

1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do dowożenia dzieci do Ośrodka w wyznaczonych 
terminach. 

2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia 
……………. r. (w godz. od 800 - 1400). 

     W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się rodziców/opiekunów 
      prawnych do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego terminu przyjazdu dziecka. 

3. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych  
warunków. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6b 

Do procedury  
Kierowania do placówek 
Szkolnictwa Specjalnego 

 
 
Ośw.P ……………                        Otwock ………………r. 
 

 
Dyrektor 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Nr 1 
im. Marii Konopnickiej  
ul. Majowa 17/19 
05-400 Otwock 

 
 

SKIEROWANIE   NR  ………/WW/………… 
 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) na podstawie opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznej  z dnia …………….r., na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, kieruję          

……………………. ur. ………………..r. w …………………,  syna/córkę ………………..  

i ………………  ………………., zam. ……………….., ul. ………………… na Wczesne Wspomaganie 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  

Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy ul. Majowej 17/19.  

 
Warunki pobytu dziecka w Ośrodku: 

1. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do dowożenia dzieci do Ośrodka w wyznaczonych 
terminach. 

2. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych do zgłoszenia się z dzieckiem w placówce do dnia 
……………. r. (w godz. od 800 - 1400). 

     W przypadku braku możliwości dotrzymania w/w terminu, zobowiązuje się rodziców/opiekunów 
     prawnych do uzgodnienia z dyrektorem Ośrodka kolejnego     terminu przyjazdu dziecka. 

3. Zgłoszenie się z dzieckiem w placówce jest jednoznaczne z przyjęciem powyższych  
warunków. 

 
 
  
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat. 
2. Rodzice 
3. a/a 

 


