ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA WSTĘPNĄ EDUKACJĘ SPECJALNĄ I USŁUGI POWIĄZANE
DATA:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA:

DATA URODZENIA UCZNIA:

Szanowny Panie / Szanowna Pani
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)!

W przypadku Pana(-i) dziecka na ostatniej konferencji zalecono wstępną edukację specjalną oraz usługi powiązane i opracowano program edukacji
indywidualnej (ang. Individualized Education Program, IEP). Zanim okręg szkolny będzie mógł przystąpić do świadczenia usług w ramach edukacji
specjalnej opisanych w IEP Pana(-i) dziecka, niezbędne jest uzyskanie Pana(-i) pisemnej zgody. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny; wydaną
zgodę ma Pan(i) prawo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie neguje działania, które miało miejsce po wyrażeniu zgody, a przed jej
wycofaniem.
PROSZĘ ZAZNACZYĆ JEDNĄ OPCJĘ:

☐ Wyrażam zgodę

Na wstępną edukację specjalną i usługi powiązane dla mojego dziecka, zgodnie z IEP. Dokładnie
wyjaśniono mi proponowaną edukację specjalną oraz usługi powiązane i są one spójne z IEP
opracowanym dla mojego dziecka.
Rozumiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Rozumiem, że moja zgoda nie jest wymagana dla
usług kontynuowanych lub zmiany w zakresie usług/miejsca. Co najmniej raz w roku będę mieć
możliwość przekazania uwag i uzupełnienia IEP mojego dziecka.
Otrzymałem(-am) egzemplarz dokumentu pt. Wyjaśnienie dotyczące zabezpieczeń
proceduralnych, w tym procedur wnioskowania o bezstronne wysłuchanie. Personel szkoły
dokładnie mi je wyjaśnił.
Rozumiem, że niezwłocznie po opracowaniu IEP, ale nie później niż po upływie dziesięciu (10) dni
szkolne, nastąpi rozpoczęcie edukacji specjalnej oraz zapewniania usług powiązanych mojemu
dziecku zgodnie z IEP.

☐ Nie wyrażam zgody

Na wstępną edukację specjalną i usługi powiązane dla mojego dziecka, zgodnie z IEP.
Rozumiem, że jeżeli nie wyrażę zgody, okręg szkolny nie będzie naruszał wymogu zapewnienia
mojemu dziecku bezpłatnej, odpowiedniej edukacji publicznej.

☐ Otrzymałem(-am)

☐ Egzemplarz dokumentu Podsumowanie kwalifikowalności do IEP (ang. IEP Eligibility Summary)
☐ Egzemplarz IEP
☐ Inne

(Data)

(Podpis rodzica/opiekuna)

Począwszy od 1 stycznia 2022 roku dzieci, które korzystają z usług wczesnej interwencji przed ukończeniem trzeciego roku życia i które uznano
za kwalifikujące się do IEP, a których urodziny przypadają pomiędzy 1 maja a 31 sierpnia, mogą nadal korzystać z usług wczesnej interwencji
do początku roku szkolnego następującego po ich trzecich urodzinach w celu zminimalizowania luk w usługach, zapewnienia lepszej ciągłości
opieki i dostosowania praktyk zapisywania dzieci przedszkolnych z potrzebami specjalnymi do praktyk zapisywania dzieci przedszkolnych
rozwijających się typowo.
Zaakceptowałem(-am) opcję opóźnienia świadczenia usług dla mojego dziecka do rozpoczęcia roku szkolnego następującego po jego trzecich
urodzinach.
☐ Tak
☐ Nie
☐Nie dotyczy
Jeżeli ma Pan(i) pytania na temat tego procesu lub chce Pan(i) uzyskać dodatkowe informacje odnoszące się do praw przysługujących Panu(i) bądź dziecku, prosimy o kontakt z:
Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:
Z poważaniem
(Podpis)

Imię i nazwisko:
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Stanowisko:

