ZAWIADOMIENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW O WYNIKU SPOTKANIA W SPRAWIE KSZTAŁCENIA
DZIECKA
Data: _________________ Imię i nazwisko ucznia: __________________________________ Data urodzenia ucznia: ___________________
Szanowny/i _______________________________________,
(Imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
Celem niniejszego listu jest poinformowanie Pani/Pana o zaleceniach w sprawie kształcenia Pana/Pani dziecka. Zalecenia zostały
opracowane podczas zebrania dnia ______________w ___________________.
Podczas zebrania uznano, iż Pani/Pana dziecko:
Kwalifikuje się, lub nadal kwalifikuje się do kształcenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy wyszczególnionych w IEP
(Ustalona kwalifikacja _______________________________________).
Nie kwalifikuje się do objęcia szkolnictwem specjalnym i świadczeniami pokrewnymi.
Zostanie objęte szkolnictwem specjalnym i świadczeniami powiązanymi, jak wyszczególniono w planie IEP.
Wymaga pomocy w zakresie celów i świadczeń w okresie przejściowym po ukończeniu szkoły średniej (po ukończeniu 14,5 lat), jak
wyszczególniono w IEP, i otrzyma taką pomoc.
Wymaga oceny funkcjonalno-behawiorajnej i planu interwencji behawioralnych i otrzyma je.
Ustalono, że istnieje związek między naruszeniem(-ami) reguł zachowania a niepełnosprawnością Pana/Pani dziecka.
Ustalono, że nie ma związku między naruszeniem(-ami) reguł zachowania a niepełnosprawnością Pana/Pani dziecka.
Zaleca się ukończenie szkoły.
Inne
ZAZNACZ JEDNĄ Z MOŻLIWOŚCI: Rozumiem, że najszybciej jak to jest możliwe po wypracowaniu programu IEP, ale nie więcej niż (10) dni
szkolnych, mojemu dziecku zaczną być świadczone kształcenie specjalne oraz pokrewne formy pomocy zgodnie z programem IEP, i

zgadzam się na pominięcie wymogu odczekania dziesięć dni szkolne przed umieszczeniem lub przeniesieniem dziecka
do danej placówki edukacyjnej.
Nie zgadzam się na pominięcie wymogu odczekania dziesięć dni szkolne przed umieszczeniem lub przeniesieniem
dziecka do danej placówki edukacyjnej.
(Data)

(Podpis rodzica/opiekuna)

Prosimy o zapoznanie się z kopią raportu streszczającego wnioski z zebrania IEP. Raport ten zawiera informacje, na podstawie których
wypracowano wymienione zalecenia. Prosimy o ponowne zapoznanie się z informacjami o Pani/Pana prawach rodzicielskich zawartych w
dokumencie Pouczenie o zabezpieczeniach proceduralnych. W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących Pani/Pana praw lub
niniejszej informacji prosimy skontaktować się z:
Imię i nazwisko: _____________________________ Tytul: ______________________________ Telefon: ___________________________
Z poważaniem,

________________________________________
(Podpis)
Imię i nazwisko: ____________________________________
Tytuł: ____________________________________________

ISBE 34-57E (9/16)

