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O edukacji specjalnej

Kształcenie specjalne dla uczniów w wieku od 3 do 21 lat opiera się na wymaganiach federalnych i stanowych. 

Wymogi federalne są określane jako Ustawa o edukacji dla osób niepełnosprawnych (IDEA). Wymogi stanowe 

określane są mianem standardów operacyjnych Ohio dla edukacji dzieci niepełnosprawnych (Ohio Operating 

Standards).

Ten przewodnik może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i prawa Twojego dziecka zgodnie z IDEA i Ohio 

Operating Standards. Zawiera również informacje i zasoby, które pomogą Ci zrozumieć wsparcie i usługi 

związane z edukacją specjalną Twojego dziecka.

Twój lokalny okręg szkolny również może pomóc ci zrozumieć twoje prawa wynikające z tego prawa. Jeśli masz pytania 

dotyczące informacji zawartych w tym przewodniku, skontaktuj się z dyrektorem ds. edukacji specjalnej w swoim okręgu.

Kontakt ze szkołą ds. edukacji specjalnej

Dzielnica: Dodaj następujące informacje do tej interaktywnej sekcji:

Dyrektor ds. Edukacji Specjalnej:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

Kontakt z Departamentu Edukacji stanu Ohio ds. edukacji specjalnej

(Telefon) 614-466-2650

(Bezpłatny) 877-644-6338

(Faks) 614-728-1097

25 S. Front Street, Mail Stop 409 
Columbus, Ohio 43215

Exceptionalchildren@education.ohio.gov

Osoby dzwoniące korzystające z dalekopisu (TTY) powinny zadzwonić do Ohio Relay Service pod numer (800) 750-0750.

Dodatkowe informacje kontaktowe http://bit.ly/2hgiNa1
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Wprowadzenie do niniejszego Przewodnika po prawach rodziców

Ustawa o edukacji osób niepełnosprawnych (IDEA) chroni prawa uczniów niepełnosprawnych oraz prawa 
ich rodziców. W tym przewodniku dowiesz się o tych prawach. Twoja szkoła musi dać Ci egzemplarz 
przewodnika raz w roku, jeśli Twoje dziecko korzysta ze specjalnych usług edukacyjnych. Musisz również 
otrzymać kopię:

• Jeśli poprosisz o zbadanie Twojego dziecka, ponieważ uważasz, że Twoje dziecko może być niepełnosprawne;

• Jeśli okręg szkolny chce poddać Twoje dziecko ocenie, ponieważ uważa, że   Twoje dziecko może być 
niepełnosprawne;

• Jeśli złożysz (przesłasz) reklamacja – w formie pisemnej – z Biurem ds. Dzieci Wyjątkowych w 
Departamencie Edukacji Ohio i to jest twoje pierwszy skarga roku szkolnego;

• Jeśli złożysz (złożysz) wniosek – na piśmie – do Biura ds. Dzieci Wyjątkowych w Departamencie Edukacji 
Ohio o przesłuchanie w należytym procesie dotyczące wykształcenia Twojego dziecka i jest to pierwszy 
raz w roku szkolnym, o który prosiłeś;

• Jeśli Twoje dziecko: usunięty ze szkoły z powodów dyscyplinarnych (zachowania) – a Twoje dziecko 
zostało już usunięte ze szkoły na co najmniej 10 dni w bieżącym roku szkolnym; lub

• W dowolnym momencie pytałeś o kopia przewodnika.
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Informacje ogólne
Świadoma zgoda rodziców

Świadoma zgoda rodziców oznacza, że   ty i/lub wyznaczony przez dystrykt rodzic zastępczy 

wyrażasz pisemną zgodę dystryktu szkolnego na podjęcie działań. Twoja zgoda oznacza 

również, że okręg udzielił Ci informacji o proponowanym działaniu. Okręg szkolny Twojego 

dziecka musi uzyskać od Ciebie pisemne pozwolenie na wykonywanie pewnych czynności 

związanych z edukacją specjalną Twojego dziecka. Okręg szkolny musi uzyskać Twoją 

pisemną zgodę:

Kim jest rodzic zastępczy?

Rodzic zastępczy to osoba, która może 

reprezentować dziecko 

niepełnosprawne we wszystkich 

sprawach związanych z kwalifikacją i 

otrzymywaniem świadczeń w zakresie 

edukacji specjalnej.

• Zanim okręg oceni Twoje dziecko po raz pierwszy, aby dowiedzieć się, czy 

Twoje dziecko potrzebuje specjalnej edukacji i związanych z nią usług;

• Zanim okręg zacznie zapewniać Twojemu dziecku specjalne usługi edukacyjne 

wymienione w jego pierwszym zindywidualizowanym programie edukacyjnym, 

zwanym również IEP;

Okręg szkolny, w którym mieszkasz, 

wyznacza rodzica zastępczego, gdy 

wystąpi którakolwiek z poniższych 

sytuacji:

• Zanim okręg dokona ponownej oceny Twojego dziecka, aby dowiedzieć się, czy potrzeby 

Twojego dziecka uległy zmianie;

• Zanim okręg przeprowadzi dodatkowe oceny z twoim dzieckiem. 
Przykładem może być ocena zachowania funkcjonalnego;

• Nie można zidentyfikować rodzica;

• Zanim okręg zmieni miejsce edukacyjne Twojego dziecka. Nie musi to 
oznaczać zmiany lokalizacji. Zamiast tego oznacza zmianę w programie 
edukacyjnym Twojego dziecka; oraz

• Okręg szkolny, po 
uzasadnionych staraniach, nie 
może zlokalizować rodzica;

• Zanim okręg przekaże informacje o Twoim dziecku komuś innemu niż 
wymienione w prawie stanowym lub federalnym.

• Dziecko jest bezdomną młodzieżą 
bez opieki; lub

• Dziecko jest podopiecznym państwa.

Świadoma zgoda rodziców nie jest wymagana w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:

• Okręg dokonuje przeglądu istniejących informacji o uczniach w ramach procesu oceny/ponownej oceny; lub

• Dystrykt przeprowadza oceny z Twoim dzieckiem, które są podawane wszystkim uczniom.
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Aby wyrazić świadomą zgodę rodziców, okręg:

• Musisz upewnić się, że użył Twojego języka ojczystego lub innej formy komunikacji, którą rozumiesz, aby przekazać Ci 
wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji;

• Musisz upewnić się, że rozumiesz i wyrażasz pisemną zgodę na przeprowadzenie przez okręg działania, a Twoja zgoda 
opisuje działanie, jak również wszelkie zapisy Twojego dziecka, które zostaną udostępnione innym i komu;

• Musisz upewnić się, że rozumiesz, że wyrażasz zgodę z własnego wyboru i możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie;

• Musisz upewnić się, że rozumiesz, że jeśli wycofasz swoją zgodę, okręg nie musi cofać żadnych działań, które podjął między 
chwilą udzielenia zgody a jej wycofaniem.

Wycofanie zgody

Wycofanie zgody oznacza cofnięcie zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz 

już, aby Twoje dziecko korzystało z usług edukacji specjalnej oferowanej w IEP Twojego dziecka. Musisz to zrobićw piśmie.

Następnie okręg szkolny:

• Musisz przestać świadczyć Twojemu dziecku usługi edukacji specjalnej w IEP, ale zanim przestanie świadczyć te usługi, okręg musi powiadomić Cię 

na piśmie, że zaprzestaje świadczenia usług. Zawiadomienie wydawane przez okręg nazywa się uprzednim zawiadomieniem pisemnym. To 

uprzednie pisemne zawiadomienie musi spełniać wymagania określone w sekcji Uprzednie pisemne zawiadomienie na stronie 9 niniejszego 

przewodnika.

Po tym, jak dystrykt przekaże Ci to uprzednie pisemne zawiadomienie stwierdzające, że nie będzie już świadczyć specjalnych usług edukacyjnych dla 

Twojego dziecka i po ich zakończeniu, dystrykt nie będzie już uważał Twojego dziecka za kwalifikującego się do kształcenia specjalnego, a zamiast tego 

uzna Twoje dziecko za ucznia kształcenia ogólnego.
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Czy Twoje dziecko kwalifikuje się do edukacji specjalnej?

Bycie uprawnionym oznacza po prostu, że Twoje dziecko potrzebuje pewnych usług 

edukacyjnych z powodu jednej lub więcej niepełnosprawności. Ustawa o edukacji dla osób 

niepełnosprawnych (IDEA) wymaga, aby uczniowie niepełnosprawni korzystali ze specjalnej 

edukacji i/lub powiązanych usług. Aby zostać uznanym za ucznia niepełnosprawnego zgodnie 

z tym prawem, Twoje dziecko musi wymagać specjalnej edukacji i/lub powiązanych usług ze 

względu na swoją niepełnosprawność w jednej lub więcej z następujących kategorii 

niepełnosprawności:

Język ojczysty lub inny 
sposób komunikacji

Wszystkie spotkania, w których uczestniczysz, 

ocena Twojego dziecka i wszystkie 

powiadomienia, które otrzymujesz, muszą być 

napisane lub wypowiedziane w Twoim języku 

ojczystym lub w inny sposób komunikacji, z 

którego korzystasz.

• Upośledzenie intelektualne;

• Upośledzenie słuchu;

• Zaburzenia mowy lub języka;
Wszystkie testy i inne materiały 

wykorzystywane do oceny Twojego 

dziecka muszą być sporządzone w jego 

ojczystym języku – lub w inny sposób 

komunikacji, który da okręgowi dokładne 

informacje na temat tego, co Twoje 

dziecko wie i może robić akademicko, 

rozwojowo i funkcjonalnie, chyba że jest 

to wyraźnie niewykonalne lub 

administrować.

• Zaburzenia widzenia;

• Zaburzenia emocjonalne;

• Upośledzenie ortopedyczne;

• Autyzm;

• Poważny uraz mózgu;

• Inne upośledzenie zdrowia;

• Specyficzne trudności w uczeniu się;

• Głuchota;

• głuchota ślepota;

• Wielorakie niepełnosprawności; lub

• Opóźnienie rozwoju.

Poproś okręg o ocenę twojego dziecka

Jeśli uważasz, że Twoje dziecko może mieć niepełnosprawność, która wpływa na jego edukację, możesz poprosić okręg o ocenę 

Twojego dziecka w celu ustalenia, czy kwalifikuje się ono do edukacji specjalnej (uznawane za dziecko niepełnosprawne na 

podstawie IDEA). Dystrykt szkolny może również w dowolnym momencie zapytać, czy chcesz, aby Twoje dziecko zostało poddane 

ocenie, jeśli członkowie personelu okręgu uznają, że Twoje dziecko może wymagać specjalnej edukacji. W obu przypadkach, po 

uzyskaniu Twojej zgody (zgody) na piśmie, okręg szkolny musi zakończyć wstępną (pierwszą) ocenę w ciągu 60 dni kalendarzowych.

Jeśli dziecko jest podopiecznym państwa

Jeśli dziecko jest podopieczny stanu i nie mieszka z rodzicem, okręg szkolny nie potrzebuje zgody rodzica na wstępną ocenę, czy 

dziecko jest niepełnosprawne w następujących sytuacjach:

• Jeżeli pomimo uzasadnionych starań okręg szkolny nie może zlokalizować rodzica dziecka;

• Prawa rodziców wygasły; lub

• Prawa rodziców sędzia przypisał osobie, która wyraża zgodę na wstępną ocenę.
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Niezależne oceny edukacyjne (IEE)

Niezależna ewaluacja edukacyjna (IEE) nazywana jest również ewaluacją zewnętrzną. Okręg szkolny zapłaci za tę zewnętrzną ocenę 

tylko wtedy, gdy przeprowadził już własną ocenę twojego dziecka, a ty nie zgadzasz się z ustaleniami okręgu. Celem jest ustalenie, czy 

Twoje dziecko potrzebuje edukacji specjalnej, czy też nadal potrzebuje edukacji specjalnej. Osoba, która ocenia Twoje dziecko do tej 

zewnętrznej oceny, nie może pracować w okręgu szkolnym Twojego dziecka. Jako rodzic masz prawo w każdej chwili zorganizować i 

opłacić zewnętrzną ocenę swojego dziecka. Kiedy nie zgadzasz się z oceną Twojego dziecka dokonaną przez Twój okręg i poprosisz o 

zewnętrzną ocenę, Twój okręg musi podjąć jedno z tych działań bez zbędnej zwłoki:

• Okręg szkolny musi poinformować Cię o tym, gdzie możesz samodzielnie uzyskać zewnętrzną ocenę swojego dziecka oraz 
o kryteriach koniecznych dla okręgu, aby za nią zapłacić. Gdy okręg wyrazi zgodę i otrzymasz zewnętrzną ocenę, okręg 
musi pokryć koszty; lub

• Dystrykt musi złożyć wniosek do Biura ds. Dzieci Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio o przesłuchanie w należyty 
sposób (patrz strona 21), ponieważ nie zgadza się z twoją prośbą o zewnętrzną ocenę. Dzieje się tak, ponieważ okręg uważa, że   
jego własna ocena twojego dziecka była odpowiednia.

Kryteria oceny zewnętrznej

Te same kryteria, które mają zastosowanie do ocen przeprowadzanych przez okręg, mają również zastosowanie do ocen 

zewnętrznych, które organizują rodzice i za które okręg płaci. Kryteria te obejmują miejsce, w którym Twoje dziecko idzie na 

ocenę oraz doświadczenie osoby badającej Twoje dziecko. Okręg musi pokryć pełny koszt oceny zewnętrznej, która spełnia 

kryteria okręgu.

Jeśli poprosisz o zewnętrzną ocenę swojego dziecka, okręg może Cię poprosić: Czemu nie zgadzasz się z oceną Twojego dziecka przez 

okręg (to znaczy z powodów, dla których chcesz zewnętrznej oceny), ale nie musisz tego wyjaśniać, chyba że sobie tego życzysz. Masz 

prawo tylko do jednej oceny zewnętrznej opłacanej przez powiat, za każdym razem, gdy powiat ocenia twoje dziecko i nie zgadzasz się z 

wynikami oceny powiatu.

Gdy Twoje dziecko zostanie poddane zewnętrznej ocenie spełniającej kryteria okręgu, niezależnie od tego, kto za nią zapłaci, okręg 

musi rozważyć wyniki tej oceny i określić, w jaki sposób zapewni dziecku bezpłatną odpowiednią edukację publiczną (FAPE).

Poniższy wykres pokazuje różne scenariusze, które pojawiają się, gdy 
poprosisz o zewnętrzną ocenę

Okręg zgadza się na twoją 
prośbę i mówi ci, jak 

zorganizować tę zewnętrzną ocenę.

Dzielnica zapewnia zewnętrzną ocenę
na koszt powiatu.

Masz już zewnętrzną ocenę. 
Chcesz, żeby dzielnica pokryła 
koszty. Dystrykt
akceptuje wyniki oceny.

Dzielnica płaci Ci za to, co wydałeś
na zewnętrznej ocenie.

Żądasz
dzielnica do opłacenia
niezależny

ewaluacja edukacyjna
(ocena zewnętrzna)

Jeśli urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające uzna, że   ocena 
okręgu jest odpowiednia, nadal możesz zorganizować dla swojego dziecka:

mieć zewnętrzną ocenę i sam za nią zapłacić.
Okręg uważa, że   zewnętrzna 
ocena nie jest potrzebna. Okręg 
prosi o przesłuchanie procesowe, 

aby wyjaśnić, dlaczego myśli o 
własnej ocenie twojego dziecka

było właściwe.
Jeżeli urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające 

uzna, że   ocena okręgu nie jest właściwa, okręg zapłaci za:
koszt oceny zewnętrznej Twojego dziecka.

Jeżeli funkcjonariusz ds. przesłuchań uzna, że   zewnętrzna ocena Ciebie:
zaaranżowana była odpowiednia, funkcjonariusz ds. przesłuchań 
zażąda od okręgu pokrycia kosztów oceny zewnętrznej.

Masz już zewnętrzną ocenę. 
Okręgowy składa wniosek o 
przesłuchanie procesowe, aby 
wykazać, że ocena zewnętrzna nie:

nie spełniają kryteriów okręgowych.
Jeżeli funkcjonariusz ds. przesłuchań uzna, że   zaaranżowana przez Ciebie ocena

nie jest właściwe, funkcjonariusz przeprowadzający spotkanie wyjaśniające nie będzie wymagać

powiatu, aby pokryć koszty oceny zewnętrznej.
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Uprzednie pisemne zawiadomienie

Przegląd

Okręg szkolny musi przekazać Ci pisemne zawiadomienie (tzw. uprzednie pisemne 

zawiadomienie) w rozsądnym terminie, zanim zaproponuje lub odmówi podjęcia 

określonych działań. Działania te obejmują rozpoczęcie lub zmianę przez okręg 

identyfikacji, oceny lub miejsca edukacji Twojego dziecka lub zapewnienie dziecku 

odpowiedniej bezpłatnej edukacji publicznej. Uprzednie pisemne powiadomienie jest 

wymaganym formularzem kształcenia specjalnego.

Uprzednie pisemne zawiadomienie

Musi zawierać:

• opis działania 
zaproponowanego lub 
odrzuconego przez powiat;

• Wyjaśnienie, dlaczego okręg 
proponuje lub odmawia podjęcia 
działania;

Treść uprzedniego pisemnego zawiadomienia

• Opis każdej procedury ewaluacyjnej, 
oceny, zapisu lub raportu, z których 
korzystała szkoła podejmując 
decyzję;

Wcześniejsze pisemne zawiadomienie musi zawierać wystarczająco dużo szczegółów, aby 

umożliwić Ci świadomy udział w podejmowaniu decyzji dotyczących usług edukacyjnych 

Twojego dziecka. W szczególności uprzednie pisemne zawiadomienie musi zawierać określoną 

treść, jak określono w załączonym polu na tej stronie. • Oświadczenie, że rodzice mają 
ochronę w ramach gwarancji 
proceduralnych IDEA, a jeśli 
zawiadomienie nie jest wstępnym 
skierowaniem do oceny, środki, za 
pomocą których rodzic może uzyskać 
opis gwarancji proceduralnych;

Uprzednie pisemne zawiadomienie w zrozumiałym języku

Wcześniejsze pisemne powiadomienie musi być dostarczone w języku zrozumiałym 

dla ogółu społeczeństwa, a także musi być napisane w Twoim ojczystym języku lub 

innym sposobie komunikacji, chyba że jest to wyraźnie niepraktyczne. • Źródła, z którymi rodzice mogą się 
kontaktować w celu uzyskania pomocy 
w zrozumieniu wymagań IDEA;Jeśli język ojczysty rodzica lub inny sposób komunikacji to: nie języka pisanego, 

wówczas okręg musi podjąć kroki w celu ustnego przetłumaczenia wcześniejszego 

pisemnego zawiadomienia lub w inny zrozumiały sposób na język ojczysty rodziców 

lub inny sposób komunikacji. Okręg będzie musiał upewnić się, że może wykazać na 

piśmie, że wcześniejsze pisemne zawiadomienie zostało właściwie przetłumaczone i 

że rodzic zrozumiał jego treść.

• opis innych opcji rozważanych przez 
zespół ds. IEP oraz przyczyny 
odrzucenia tych opcji;

• Opis innych czynników istotnych dla 
propozycji lub odmowy okręgu.
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Zapisy edukacyjne
Dostępność zapisów

Ustawa o rodzinnych prawach edukacyjnych i prywatności (FERPA) to prawo federalne, 

które daje rodzicom pewne prawa do kontrolowania i przeglądania dokumentacji 

edukacyjnej ich dzieci. Prawa wynikające z FERPA przechodzą z rodziców na ucznia, gdy 

uczeń kończy 18 lat lub zaczyna uczęszczać do szkoły policealnej (np. college'u lub 

uniwersytetu), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Informacje umożliwiające 

identyfikację osoby obejmują:

• imię i nazwisko Twojego dziecka;

• imię i nazwisko członka rodziny;

Czym są rejestry edukacyjne?
• Adres Twojego dziecka lub 

adres rodziny;To, czy pewne informacje o uczniu są chronione przez FERPA, zależy od tego, 

czy przedmiot spełnia znaczenie zapisów edukacyjnych. FERPA definiuje zapisy 

edukacyjne jako: • Osobisty dokument tożsamości, taki 

jak numer ubezpieczenia 

społecznego dziecka, numer 

studenta lub karta biometryczna;

1. Rekordy, które są bezpośrednio związane z jednym konkretnym uczniem. Czasami szkoły 

nazywają to informacjami umożliwiającymi osobistą identyfikację; oraz

2. Rejestry przechowywane przez agencję lub instytucję edukacyjną (na 

przykład okręg szkolny) lub przez stronę działającą na rzecz tej agencji. • Inne pośrednie sposoby identyfikacji 

dziecka, takie jak data i miejsce 

urodzenia, nazwisko panieńskie 

matki, rasa lub pochodzenie 

etniczne;

Prowadzenie i poufność dokumentacji

Ewidencja edukacyjna może być prowadzona na wiele sposobów. Oto kilka przykładów:

• Odręcznie;

• Wydrukować;

• Komputer;

• Taśma wideo lub audio; lub

• Inne informacje, które, pojedynczo lub 

w połączeniu, są powiązane lub 

powiązane z konkretnym uczniem, co 

pozwoliłoby rozsądnej osobie w 

społeczności szkolnej, która nie ma 

osobistej wiedzy na temat 

odpowiednich okoliczności, 

zidentyfikować ucznia z

rozsądna pewność;

• Film, mikrofilm lub mikrofisz.

Dokumentacja uczniów jest poufna, co oznacza, że   są prywatny. Okręg szkolny 

lub agencja muszą chronić prywatność akt Twojego dziecka, gdy je zbiera, 

przechowuje, udostępnia lub niszczy.

• Informacje wymagane przez osobę, 

która zdaniem szkoły posiada 

wiedzę na temat tożsamości 

Twojego dziecka; lub

Przeglądanie dokumentacji dziecka

Okręg szkolny musi umożliwić Ci przeglądanie dokumentacji edukacyjnej Twojego dziecka 

bez zbędnej zwłoki i przed jakimkolwiek spotkaniem zespołu ds. ZPN lub jakimkolwiek 

postępowaniem, w które jesteś zaangażowany. Dzielnica nie może czekać dłużej niż 45 dni 

od daty złożenia wniosku, aby umożliwić Ci wgląd do ewidencji.
• Inne przykłady zgodnie z 

definicją FERPA.

Masz prawo przeglądać tylko informacje zawarte w rejestrze, które dotycząTwój 
dziecko. Masz prawo poprosić szkołę o wyjaśnienie akt Twojego dziecka. Masz 

prawo, aby ktoś, kto działa w Twoim imieniu, zbadał akta (np. przyjaciel lub 

prawnik).

Okręg może dostarczyć Ci kopie akt Twojego dziecka; jednak okręgmusi dostarczyć 

Ci kopie, jeśli ich niewykonanie uniemożliwiłoby Ci skorzystanie z prawa do 

przeglądania zapisów. Zawsze masz prawo otrzymać kopie akt na swój koszt.
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Zmiany w dokumentacji edukacyjnej

Masz prawo poprosić okręg szkolny o zmianę błędnych lub wprowadzających w błąd informacji w dokumentacji edukacyjnej Twojego 

dziecka. Szkoła Twojego dziecka nie musi zmieniać dokumentacji edukacyjnej zgodnie z Twoją prośbą (tylko dlatego, że prosisz), ale 

szkoła musi:rozważać Twoja prośba. Jeśli szkoła zdecyduje się nie zmieniać akt Twojego dziecka zgodnie z Twoją prośbą, szkoła musi 

poinformować Cię, że masz prawo do wysłuchania w celu omówienia sprawy.

Po rozprawie, jeśli szkoła nadal zdecyduje się nie zmieniać akt edukacyjnych, masz prawo dołączyć swoje oświadczenie w tej sprawie do akt 

swojego dziecka. To oświadczenie musi pozostać częścią akt Twojego dziecka. Istnieje możliwość napisania oświadczenia, które należy umieścić 

w aktach dzieckatylko wtedy, gdy rekordy zawierają błędne informacje. Nie możesz użyć takiego oświadczenia, aby zakwestionować ocenę 

otrzymaną przez Twoje dziecko, opinię osoby lub merytoryczną decyzję podjętą przez szkołę w sprawie Twojego dziecka.

Udostępnianie dokumentacji edukacyjnej

Zazwyczaj okręg szkolny musi uzyskać twoją zgodę na piśmie, jeśli chce udostępnić dokumentację edukacyjną, która identyfikuje twoje 

dziecko z kimś innym niż ty. Jednak w niektórych przypadkach Twoja zgoda nie jest wymagana. Aby dowiedzieć się więcej o tym, kiedy 

dzielnica ma?nie musisz uzyskać pisemną zgodę na udostępnianie danych, zobacz Ogólne wytyczne FERPA dla rodziców na stronie 

internetowej Departamentu Edukacji USA pod adresem www.ed.gov.
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Rozwiązywanie sporów

Proces rozstrzygania sporów

Jeśli obawiasz się o edukację swojego niepełnosprawnego dziecka, pierwszym krokiem jest współpraca z okręgiem szkolnym. Aby 

rozpocząć, skontaktuj się z nauczycielem ucznia lub dyrektorem ds. edukacji specjalnej w swoim okręgu. Powiedz osobie, co myślisz. Jeśli 

ty i okręg nie zgadzacie się co do twojego problemu, istnieją sposoby na wspólne rozwiązanie problemu.

Procesy te mają formalne nazwy, których może używać Twój okręg szkolny, ale ten przewodnik pomoże Ci zrozumieć, co oznaczają te 

nazwy i jak Ty i szkoła możecie pomóc dziecku. Poniższa sekcja opisuje te procesy lub metody, których możesz użyć do pracy ze swoją 

dzielnicą.

Przegląd administracyjny

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją okręgu szkolnego dotyczącą edukacji Twojego niepełnosprawnego dziecka, możesz złożyć skargę do 

administracji okręgu. W odpowiedzi nadinspektor okręgowy (lub osoba wyznaczona) przeprowadzi przegląd administracyjny. Przegląd 

ten może obejmować przesłuchanie administracyjne.

Przegląd i przesłuchanie administracyjne, jeśli się odbywa, muszą odbyć się w czasie i miejscu odpowiednim dla wszystkich wymaganych uczestników. 

Zarówno Ty, jak i okręg, możecie zaprosić inne osoby do wzięcia udziału w rozprawie rewizyjnej lub rozprawie administracyjnej. Na przykład możesz 

zaprosić innych członków rodziny lub przyjaciela, kogoś, kto ma wiedzę na temat edukacji specjalnej lub prawnika. Jeśli Twoje dziecko jest kształcone w 

ramach programu prowadzonego przez okręgową radę ds. niepełnosprawności rozwojowej lub inną agencję edukacji publicznej, okręg musi skonsultować 

się z radą lub agencją w celu przeprowadzenia przeglądu administracyjnego.

Analizując sytuację, należy dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać spór dotyczący edukacji Twojego dziecka. Kurator (lub osoba 

wyznaczona) wysłucha obu stron sporu i podejmie decyzję. Po podjęciu decyzji nadinspektor musi powiadomić Cię na piśmie o decyzji. 

Musi to nastąpić w ciągu 20 dni od pierwszego powiadomienia okręgu o swoim zaniepokojeniu.

Dodatkowe procesy, które możesz wypróbować

Jeśli zakończyłeś ten proces, a ty i okręg szkolny nadal nie zgadzacie się co do sposobu rozwiązania problemu, można wypróbować 

więcej procedur. Chociaż nie musisz prosić o przegląd administracyjny przed przejściem do innych procesów rozstrzygania sporów, 

zachęcamy do tego. Istnieją dodatkowe opcje, których możesz użyć do rozwiązania problemu. Biuro ds. Dzieci Wyjątkowych 

Departamentu Edukacji stanu Ohio może się zaangażować i pomóc w prośbie o dodatkowe narzędzia, które pomogą rozwiązać Twoje 

wątpliwości. Następujące podmioty również mogą Ci pomóc:

• Lokalny Stanowy Zespół Wsparcia (Region nr _____________) pod numerem (tel. __________________________). Konsultant ds. 
rodziców i rodziny w Państwowym Zespole Wsparcia będzie z Tobą współpracować.

• Twój lokalny mentor rodzicielski, jeśli jest on w twoim okręgu szkolnym.

— Opiekun rodzica udziela informacji i wsparcia rodzinom dziecka z niepełnosprawnością oraz okręgom 
szkolnym. Rodzic mentor jest pracownikiem powiatu, a także rodzicem dziecka z niepełnosprawnością.

— Po więcej informacji skontaktuj się ________________________________________________.

• Koalicja Ohio na rzecz edukacji dzieci niepełnosprawnych (OCECD)

— OCECD to ogólnostanowa organizacja non-profit, która służy rodzinom niemowląt, małych dzieci, dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej w Ohio oraz nauczycielom i agencjom, które świadczą im usługi. Programy OCECD 
pomagają rodzicom stać się świadomymi i skutecznymi przedstawicielami swoich dzieci we wszystkich 
placówkach edukacyjnych.

— Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z OCECD pod numerem (740) 382-5452 lub odwiedź stronę internetową OCECD pod adresem: www.ocecd.org.
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Wczesne rozwiązywanie reklamacji

Wczesne rozwiązywanie skarg ma miejsce wtedy, gdy próbujesz nieformalnie rozstrzygnąć swoje spory z okręgiem szkolnym i zazwyczaj przed 

rozpoczęciem korzystania z innych opcji rozwiązywania sporów. Ktoś z Biura ds. Dzieci Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio będzie z 

Tobą współpracować, aby pomóc Ci odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości dotyczące edukacji Twojego dziecka.

Departament Edukacji stanu Ohio zachęca do wczesnego rozstrzygania skarg, zanim zwrócisz się o bardziej formalne procedury, takie jak 

skargi pisemne lub przesłuchania dotyczące należytego procesu. Możesz skontaktować się z kimś z Biura ds. Dzieci Wyjątkowych 

Departamentu Edukacji stanu Ohio, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i wątpliwości dotyczące edukacji Twojego dziecka. Aby porozmawiać z 

kimś o wczesnym rozwiązaniu skargi, skontaktuj się z Działem:

• Telefonicznie: (614) 466-2650 lub numer bezpłatny (877) 644-6338; lub

• E-mailem: uniquechildren@education.ohio.gov.

Ułatwienie

Jeśli niepokoi Cię ocena lub ponowna ocena Twojego dziecka do edukacji specjalnej lub zindywidualizowany program edukacji 

(IEP) Twojego dziecka, może Ci się przydać opcja zwana facylitacją.

Facylitacja ma miejsce wtedy, gdy poprosisz Departament o zorganizowanie udziału facylitatora w spotkaniu zespołu ewaluacyjnego Twojego 

dziecka lub zespołu IEP (jesteś również członkiem tego zespołu). Okręg szkolny może również zwrócić się do Departamentu z prośbą o pomoc 

facylitatora na jednym z takich spotkań dotyczących edukacji specjalnej Twojego dziecka. Ty i dystrykt musicie zgodzić się na obecność 

moderatora na spotkaniu.

Cel facylitacji

Facylitacja ma miejsce na spotkaniu zespołu, takim jak spotkanie zespołu ds. zindywidualizowanego programu edukacyjnego, spotkanie 

planowania ewaluacji lub spotkanie zespołu ewaluacyjnego. Facylitator to neutralna osoba trzecia, która nie jest członkiem zespołu i nie 

podejmuje decyzji za zespół. Posiadanie facylitatora pomaga zespołowi być produktywnym i skupić się na uczniu. Facylitatorzy to profesjonalni 

mediatorzy, którzy zostali przeszkoleni przez Biuro ds. Dzieci Wyjątkowych w zakresie specjalnych procesów edukacyjnych.

W każdej chwili możesz poprosić o ułatwienie. Gdy to zrobisz, ty i okręg szkolny musicie wyrazić zgodę na udział. Jeśli oboje się zgodzicie, Biuro 

ds. Dzieci Wyjątkowych da wam wybór moderatora, który pokieruje spotkaniem. Jeśli ty i okręg nie możecie dojść do porozumienia w sprawie 

facylitatora, urząd przydzieli go dla ciebie. Nie ponosisz żadnych kosztów za ułatwienie ani po stronie ciebie, ani okręgu.

Facylitator:

• Pozostaje neutralną stroną trzecią (nie opowiada się po żadnej ze stron ani nie pracuje dla ciebie ani 

dla okręgu);

• jest profesjonalnie przeszkolonym mediator (wykwalifikowana osoba, która pomaga 

rozwiązywać spory);

• Został przeszkolony i zna przepisy i wymagania dotyczące edukacji 
specjalnej;

• nie jest częścią IEP ani zespołu oceniającego Twojego dziecka;

• Nie podejmuje decyzji, ale kieruje zespołem w poszukiwaniu rozwiązań;

• Pomaga otworzyć rozmowę między tobą a dystryktem;

• Utrzymuje przebieg spotkania i pomaga wszystkim szanować proces; oraz

• Sprawia, że   zespół koncentruje się na Twoim dziecku i jego potrzebach.
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Kluczowe punkty do zapamiętania o ułatwieniu:

• Facylitacja jest dobrowolna.

— Zarówno rodzic, jak i okręg szkolny muszą wyrazić zgodę na udział w tym procesie. Jeśli rodzic i dystrykt zgodzą się 
na spotkanie z moderatorem, nie oznacza to, że musisz zgodzić się z dystryktem na spotkaniu lub uzgodnić 
przebieg spotkania. Rodzice zawsze mogą mieć własne zdanie.

• Wszelkie uzgodnienia zawarte podczas spotkania facylitacyjnego są ogólnie wiążące. Oznacza to, że zarówno rodzic, jak i okręg 
szkolny muszą przestrzegać porozumienia po wzajemnym podjęciu decyzji.

— Każdy dokument podpisany przez rodzica i okręg dotyczący oceny Twojego dziecka lub ZPN ma taką samą wagę, jak 
dokumenty podpisane na jakimkolwiek innym spotkaniu ZPN lub zespołu oceniającego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat facylitacji, odwiedź witrynę Departamentu Edukacji stanu Ohio pod adresem: edukacja.ohio.gov i 

szukaj ułatwienie.

Prośba o ułatwienie

Skontaktuj się z dyrektorem ds. edukacji specjalnej okręgu szkolnego, aby sprawdzić, czy okręg jest skłonny uczestniczyć w 

tym procesie, ________________________________ w _________________________________. Gdy obie strony wyrażą zgodę na udział w 

facylitacji, prosimy o kontakt z Biurem ds. Dzieci Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio:

• Telefonicznie: (614) 466-2650 lub numer bezpłatny (877) 644-6338; lub

• E-mailem na adres: uniquechildren@education.ohio.gov.

Mediacja

Mediacja ma miejsce, gdy rodzice i okręg szkolny zgadzają się na spotkanie z 

neutralnym, zewnętrznym profesjonalistą, aby pomóc im osiągnąć porozumienie 

w sprawie edukacji ucznia niepełnosprawnego lub ucznia, który jest podejrzany o 

osoby niepełnosprawne. Osoba trzecia oznacza, że   osoba ta, zwana również 

mediatorem, nie opowiada się po żadnej ze stron i nie pracuje ani nie działa w 

imieniu rodzica lub okręgu. Mediacja jest jedynym wyborem dla rodziców i 

okręgów w każdym przypadku sporu dotyczącego edukacji specjalnej Twojego 

dziecka.

Mediacja jest bezpłatna i można się na nią wnioskować w dowolnym momencie

O mediację można zwrócić się w dowolnym momencie. Po złożeniu wniosku o mediację, 

ty i okręg szkolny musicie oboje wyrazić zgodę na udział w procesie. Jeśli oboje wyrazicie 

zgodę na udział, Biuro ds. Dzieci Wyjątkowych da wam wybór mediatora, który 

pokieruje spotkaniem mediacyjnym. Jeśli ty i okręg nie możecie dojść do porozumienia 

w sprawie mediatora, UKE wyznaczy go dla ciebie. Mediator nie może Ci powiedzieć, w 

jaki sposób musisz rozwiązać problem dotyczący edukacji specjalnej Twojego dziecka. 

Mediator raczej pomaga obu stronom omówić problemy dotyczące Twojego dziecka i 

znaleźć rozwiązanie.

Jeśli zdecydujesz się złożyć formalną skargę lub poprosić o przesłuchanie w ramach 

należytego procesu (patrz strony 17-25), Departament Edukacji stanu Ohio poprosi Cię o 

rozważenie mediacji jako pierwszego kroku. Nie ponosisz kosztów mediacji ani po stronie 

ciebie, ani okręgu.

PRZEWODNIK PO PRAWACH RODZICÓW W EDUKACJI SPECJALNEJ i Kwiecień 2017 14

http://education.ohio.gov
mailto:exceptionalchildren%40education.ohio.gov?subject=


Przegląd procesu mediacji

Wybierz mediatora
oraz

Harmonogram

Spotkanie

Umowa
Nie

Osiągnięty

Podanie o Mediacja
Spotkanie

Umowa
OsiągniętyMediacja

Ty lub okręg szkolny 
możecie zapytać 
Departament Ohio
Edukacji dla
mediacja w dowolnym
czas. Jeśli złożysz 
skargę lub zapytasz
dla należytego procesu 
przesłuchania,
Departament będzie
zaoferuj mediację
jako pierwszy krok. 
Zarówno ty, jak i dzielnica 
musicie się zgodzić
skorzystać z usług mediatora.

Mediator jest neutralną 
stroną trzecią.
Ty i okręg szkolny 
musicie się zgodzić
na mediatora.
Mediator
zaplanuję
spotkanie jak najszybciej

jak to możliwe. ten
Dział płaci
dla mediatora.

Ty i okręg szkolny 
dzielicie razem
Twoje obawy.
Mediator pomaga
załatwiasz
kwestionuj i przyjdź
do ostatecznej, 
pisemnej umowy.
Generalnie nic
to, co jest powiedziane 
podczas mediacji, może
być udostępniane na zewnątrz

spotkanie lub
używany w przyszłości

postępowanie sądowe,
chyba że
zastosowanie ma wyjątek.

pisemny
zgoda jest
wiązanie i oba
rodzic i
okręg szkolny
Podpisz to. Wiążący
oznacza, że
rodzic i szkoła
musi podążać za
zgoda i
sąd może
egzekwować to.

Jeśli umowa
nie został osiągnięty

w mediacji,
i złożyłeś
skarga państwowa,
potem Urząd
dla wyjątkowych
Dzieci będą
rozwiązać
reklamacja. Jeżeli
zgoda jest
nie osiągnięto w
mediacja i
złożyłeś wniosek o należyty proces, 

a następnie o przesłuchanie w 

należytym procesie

jest następny.
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Pośrednik:

• Pozostaje neutralną stroną trzecią (nie opowiada się po żadnej ze stron ani nie pracuje dla ciebie ani dla okręgu);

• Nie może podejmować decyzji. Zamiast tego mediator pomaga Tobie i okręgowi szkolnemu rozwiązać 
problem związany z edukacją Twojego dziecka;

• Współpracuje z Państwem i okręgiem szkolnym w celu ustalenia pisemnego porozumienia o mediacji;

• Utrzymuje przebieg spotkania mediacyjnego i pomaga wszystkim szanować proces;

• Utrzymuje wszystkich skupionych na uczniu i jego potrzebach;

• Pomaga otworzyć rozmowę między tobą a okręgiem szkolnym.

Kluczowe punkty do zapamiętania dotyczące mediacji

• Mediacja jest dobrowolna.

— Zarówno rodzic, jak i okręg szkolny muszą wyrazić zgodę na udział w tym procesie. Jeżeli rodzic i okręg 
zgadzają się na udział w mediacji, nie oznacza to, że musisz zgodzić się z okręgiem na spotkaniu lub uzgodnić 
przebieg spotkania.

• Mediacja jest poufna.

— Wszystko, co zostanie powiedziane podczas spotkania mediacyjnego, na ogół pozostaje poufne (prywatne) i nie może być 

wykorzystane później, chyba że ma zastosowanie wyjątek.

• Każda pisemna umowa zawarta w trakcie mediacji jest generalnie wiążąca. Oznacza to, że zarówno rodzic, 
jak i okręg szkolny muszą przestrzegać pisemnego porozumienia po obopólnej decyzji.

— Każdy dokument podpisany przez rodzica i okręg dotyczący oceny Twojego dziecka lub ZPN ma taką samą wagę, 
jak dokumenty podpisane na jakimkolwiek innym spotkaniu ZPN lub zespołu oceniającego.

Aby poprosić o mediację

Skontaktuj się z dyrektorem ds. edukacji specjalnej okręgu szkolnego, aby sprawdzić, czy okręg jest skłonny uczestniczyć w 

tym procesie, ________________________________ w _________________________________. Gdy obie strony wyrażą zgodę na udział w 

mediacji, prosimy o kontakt z Biurem ds. Dzieci Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio:

• Telefonicznie: (614) 466-2650 lub numer bezpłatny (877) 644-6338; lub

• E-mailem na adres: uniquechildren@education.ohio.gov.
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Złożenie skargi państwowej

Inną dostępną opcją, jeśli masz obawy związane z edukacją specjalną swojego dziecka, jest złożenie formalnej skargi stanowej 

na piśmie przeciwko okręgowi szkolnemu lub innej instytucji publicznej i złożenie jej do Biura ds. Dzieci Wyjątkowych 

Departamentu Edukacji stanu Ohio.

Złożenie skargi stanowej nie wiąże się z żadnymi kosztami

Złożenie skargi stanowej jest bezpłatne. Stanowy proces składania skarg zazwyczaj rozwiązuje problem szybciej niż przesłuchanie 

w sprawie należytego procesu i jest mniej kontradyktoryjny (lub konfrontacyjny) niż przesłuchanie w sprawie należytego procesu. 

Aby złożyć skargę stanową, musisz wysłać podpisaną, pisemną skargę (w wersji oryginalnej) do Urzędu ds. Dzieci Wyjątkowych i 

musisz wysłaćkopia skargi bezpośrednio do okręgu szkolnego.

Twoja skarga musi zawierać oświadczenie o domniemanym naruszeniu federalnych lub stanowych wymagań dotyczących 

edukacji specjalnej (domniemane naruszenie Ustawy o edukacji osób niepełnosprawnych lub Standardów operacyjnych Ohio dla 

edukacji dzieci niepełnosprawnych). Skarga nie musi zawierać nazwy ani cytatu z konkretnego prawa, ale musi określać 

konkretne działanie lub zaniechanie podjęte przez dystrykt, które Twoim zdaniem naruszają wymóg dotyczący kształcenia 

specjalnego. Ponadto w skardze należy zamieścić fakty, aby uzasadnić, dlaczego uważasz, że Twój okręg naruszył wymóg 

dotyczący kształcenia specjalnego.

Przegląd skarg państwowych

Biuro ds. Dzieci Wyjątkowych rozpatrzy i, jeśli to konieczne, zbada prawidłowo złożoną skargę i ustali, czy okręg szkolny naruszył 

wymagania dotyczące edukacji specjalnej związane z edukacją Twojego dziecka. Ponadto osoba trzecia – to znaczy osoba inna niż 

Ty lub agencja lub organizacja inna niż okręg szkolny – może złożyć skargę stanową do Departamentu, jeśli uzna, że   okręg 

naruszył wymóg dotyczący kształcenia specjalnego dotyczący ucznia.

Skargę stanową można złożyć do Departamentu w dowolnym czasie w ciągu rok domniemanego naruszenia edukacji 

specjalnej. Wszelkie skargi dotyczące naruszeń, które miały miejsce ponad rok od daty jej złożenia, nie będą rozpatrywane/

rozstrzygane.

Jak złożyć formalną skargę państwową

Jeśli chcesz złożyć formalną skargę państwową dotyczącą kształcenia 

specjalnego, musisz:

• Ukończ stanowy formularz skargi i wyślij go do Biura ds. Dzieci 
Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio; lub

• Napisz list reklamacyjny; lub

• Zadzwoń do pracowników Biura Departamentu ds. Dzieci Wyjątkowych 
pod numer 1-877-644-6338 i poproś o formularz skargi, który wypełnisz 
i zwrócisz do Departamentu.
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Gdzie wysłać skargę

Twoja skarga musi zostać wysłana do Zarówno do Biura ds. Dzieci 

Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio i jednocześnie do 

kuratora okręgu szkolnego.
Lista kontrolna elementów, które 

należy uwzględnić w skardze stanowej

Oryginał skargi należy przesłać na adres: • Oświadczenie, że okręg szkolny 

naruszył federalny lub stanowy 

wymóg edukacji specjalnej.
Biuro Departamentu Edukacji Ohio dla 

Wyjątkowych Dzieci

Do wiadomości: zastępca dyrektora ds. rozstrzygania sporów, sekcja 

25 South Front Street

Zatrzymaj pocztę 409

Columbus, Ohio 43215-4183

• Opis problemu, w tym fakty, na 

których opierasz swoją skargę.

• Twoje dane kontaktowe i 

oryginalny podpis.
Stan zawieszenia

Zawieszenie oznacza wstrzymanie spraw w skardze stanowej. Jeśli ty i okręg 

szkolny jesteście zaangażowani w przesłuchanie w sprawie należytego procesu i 

albo ty albo okręg złożycie skargę stanową w tej samej sprawie, Departament 

Edukacji stanu Ohio odłoży skargę stanową. Innymi słowy, zanim rozpatrzy 

skargę stanową, Departament poczeka, aż właściwy proces się zakończy. Jeśli 

wycofasz swoją prośbę o przesłuchanie w ramach należytego procesu, 

Departament wycofa skargę stanową z zawieszenia i przystąpi do rozstrzygnięcia 

Twojej skargi.

• Jeśli zarzucasz naruszenie edukacji 

specjalnej w odniesieniu do 

konkretnego ucznia:

— Nazwisko i adres zamieszkania 

studenta;

— nazwa szkoły, do której 

uczęszcza uczeń;
Jeśli nastąpi przesłuchanie w należyty sposób i zostanie podjęta decyzja przez 

funkcjonariusza ds. bezstronnego przesłuchania (IHO), Departament wycofa skargę stanową 

z zawieszenia, aby ją rozwiązać tylko wtedy, gdy w Twojej skardze nadal pozostają kwestie, 

które nie zostały rozstrzygnięte podczas przesłuchania oficer.

— W przypadku bezdomnego 

dziecka lub młodzieży (zgodnie 

z definicją McKinney-Vento

Ustawa o pomocy dla 

bezdomnych), dostępne dane 

kontaktowe dla ucznia i

nazwa szkoły, do której 

uczęszcza uczeń;

— opis charakteru problemu, w tym 

fakty związane z problemem; oraz

— Proponowane rozwiązanie 

problemu w zakresie znanym i 

dostępnym dla strony w 

momencie składania reklamacji

jest złożony.

• Zgłoszenie reklamacyjne musi mieć swój 

oryginalny podpis, aby skarga nie była 

przesyłana faksem ani e-mailem.

• Anonimowe skargi nie będą 

przyjmowane.
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Stan procesu reklamacyjnego

Kiedy Departament otrzyma skargę stanową, o ile jest ona prawidłowo złożona, rozpocznie jej przegląd i, w razie potrzeby, zbada 

domniemane naruszenie (lub naruszenia) wymogów dotyczących edukacji specjalnej. Biuro ds. Dzieci Wyjątkowych musi 

rozpatrzyć skargę w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi.

W ramach procesu reklamacyjnego Urząd ds. Dzieci Wyjątkowych:

• Przejrzyj swoją skargę i zdecyduj, czy jest uprawniony do rozstrzygnięcia zarzutów w Twojej skardze;

• Poinformuj na piśmie zarówno Ciebie, jak i okręg szkolny o zarzutach, które zostaną rozwiązane, w tym o dochodzeniu (jeśli to 
konieczne);

• Zaoferuj mediację lub ułatwienie zarówno tobie, jak i okręgowi jako alternatywny sposób rozwiązania skargi;

• Poproś o więcej informacji, których może potrzebować od Ciebie i okręgu na temat zarzutów zawartych w Twojej skardze;

• Zapoznaj się z dodatkowymi dokumentami i informacjami dostarczonymi przez Ciebie i okręg, przeprowadź wywiady telefoniczne i 
odwiedź dzielnicę swojego dziecka, jeśli uzna to za konieczne;

• Zaoferuj swojemu okręgowi szansę odpowiedzi na twoją skargę i zaproponowania rozwiązania; oraz

• Napisz pismo informujące zarówno Ciebie, jak i okręg, o swojej decyzji o tym, czy doszło do naruszenia zasad edukacji 
specjalnej (po zakończeniu przeglądu i dochodzenia, jeśli to konieczne, i nie później niż 60 dni kalendarzowych od daty 
otrzymania Twojej skargi).

Rozszerzenia osi czasu

Departament może mieć więcej niż 60 dni na rozpatrzenie reklamacji i wydanie pisma z decyzją, jeśli nastąpi przedłużenie terminu. 

Przedłużenie 60-dniowego terminu na rozpatrzenie skargi stanowej można dokonać, gdy:

• Ty i okręg szkolny zgadzacie się na więcej czasu, aby oboje mogliście spróbować rozwiązać problem poprzez mediację, 
facylitację lub inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów; albo kiedy

• Istnieją wyjątkowe okoliczności (określane przez Urząd ds. Dzieci Wyjątkowych odrębnie dla każdego przypadku).

Niewłaściwe zgłoszenie

Jeśli Urząd ds. Dzieci Wyjątkowych stwierdzi, że nie złożyłeś prawidłowo skargi stanowej, ponieważ nie podałeś wszystkich 

niezbędnych informacji na temat problemu, który chcesz rozwiązać, lub jeśli Urząd ds. Dzieci Wyjątkowych nie ma uprawnień do 

zbadania skargę, Urząd ds. Dzieci Wyjątkowych wyśle   do Ciebie pismo wyjaśniające: dlaczego nie postępuje się z rozpatrzeniem 

Twojej skargi, powód tej decyzji oraz, w stosownych przypadkach, informacje, które musisz zawrzeć w nowej skardze, aby została 

ona rozpatrzona. uważane za prawidłowo złożone.

Ponowne złożenie skargi

Jeśli musisz ponownie złożyć skargę z nowymi informacjami, wyślij skargę do Departamentu Edukacji stanu Ohio i okręgu 

szkolnego w ciągu jednego roku od daty domniemanego naruszenia zasad nauczania specjalnego. Jeśli umieściłeś w swojej skardze 

problemy, do rozwiązania których Departament nie ma uprawnień, odeśle Cię do odpowiednich zasobów w celu rozwiązania tych 

problemów.
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Proces składania skarg stanowych: oś czasu i kluczowe kroki

• Skarga złożona w ciągu roku od domniemanego naruszenia.

Fili
Com

ng a
skarga

• Rodzic dostarcza oryginał do Departamentu Edukacji stanu 
Ohio i kopię do okręgu.

• Skarga dotyczy naruszenia wymogów dotyczących kształcenia 
specjalnego wraz z faktami potwierdzającymi.

Ohio
dział
edukacji

Opinie
Reklamacja

Departament wysyła list potwierdzający do osoby, która złożyła 
skargę, oraz do okręgu szkolnego.

Departament Edukacji stanu Ohio wysyła pismo o niewystarczalności, 
jeśli skarga nie została złożona prawidłowo lub jeśli Departament nie 
ma uprawnień do jej rozwiązania.

Departament dokonuje przeglądu wszystkich dokumentów i w 
razie potrzeby zwraca się o dodatkowe dokumenty/informacje.

Rezolucja
W razie potrzeby Departament przeprowadza 
wywiady z odpowiednimi osobami.

ten
dział

Wysyła
List

ustaleń

Departament podejmuje decyzje w sprawie każdego 
zarzutu i tego, czy doszło do naruszenia edukacji 
specjalnej.

Departament podejmuje działania naprawcze w 
przypadku stwierdzenia naruszenia przez 
dystrykt.
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Złożenie skargi dotyczącej należytego procesu

Jednym ze sposobów, w jaki rodzice mogą rozwiązać pewne wątpliwości dotyczące edukacji specjalnej ich dziecka w okręgu szkolnym, jest 

złożenie wniosku o przesłuchanie bezpośrednio do okręgu, z jednoczesnym przesłaniem kopii do Departamentu Edukacji stanu Ohio. Kiedy 

to zrobisz, złożysz skargę dotyczącą należytego procesu (zwaną również żądaniem należytego procesu). Istnieją inne osoby, które mogą 

złożyć skargę dotyczącą należytego procesu:

• Student, jeśli ma ukończone 18 lat;

• Okręg szkolny; lub

• Inne agencje edukacji publicznej.

Powody do złożenia wniosku

Skargę dotyczącą należytego procesu można złożyć w przypadku wątpliwości dotyczących 

następujących obszarów edukacji specjalnej Twojego dziecka:

• Identyfikacja dziecka z niepełnosprawnością;

• Ocena dziecka z niepełnosprawnością;

• Umieszczenie edukacyjne dziecka z niepełnosprawnością; lub

• Zapewnienie dziecku odpowiedniej edukacji publicznej (FAPE).

Skarga dotycząca należytego procesu musi dotyczyć naruszenia federalnych lub stanowych wymogów dotyczących edukacji specjalnej i musi zostać 

złożona w ciągu dwa lata w dniu, w którym rodzic (lub instytucja edukacji publicznej wnosząca skargę) wiedział lub powinien był wiedzieć o 

domniemanym naruszeniu edukacji specjalnej. Za każdym razem, gdy Departament Edukacji stanu Ohio otrzyma skargę dotyczącą przesłuchania w 

sprawie należytego procesu, zaangażowani rodzice i okręg szkolny muszą mieć możliwość uczestniczenia w przesłuchaniu w sprawie należytego procesu. 

Przesłuchanie należytego procesu jest formalnym postępowaniem, w którym Departament wyznacza bezstronnego urzędnika przesłuchującego do 

przeprowadzenia przesłuchania w celu rozstrzygnięcia skargi dotyczącej należytego procesu.

Informacje do uwzględnienia

Departament udostępnia formularz, który można wykorzystać do złożenia wniosku o przesłuchanie w należyty sposób. Osoba lub 

placówka oświatowa składająca wniosek nie musi korzystać zForma działu, ale ta osoba lub organizacja musi nadal podać te 

wymagane informacje podczas składania skargi dotyczącej należytego procesu:

1. imię i nazwisko ucznia;

2. adres lub dane kontaktowe ucznia;

3. Nazwa okręgu szkolnego;

4. Jeśli Twoje dziecko jest bezdomne, dostępne dane kontaktowe Twojego dziecka oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza Twoje 
dziecko;

5. Opis konkretnego problemu dotyczącego Twojego dziecka, a także fakty dotyczące problemu; oraz

6. Pomysły lub sugestie rozwiązania problemu.

Skarga dotycząca należytego procesu musi zawierać te same szczegółowe informacje, co skarga stanowa (patrz strona 18), jednak oryginalny podpis nie 

jest wymagany. Można go dostarczyć do okręgu szkolnego i Wydziału osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem. Kwestie, które nie zostały uwzględnione w 

pierwotnej skardze dotyczącej należytego procesu, nie będą rozpatrywane przez funkcjonariusza ds. przesłuchań podczas przesłuchania w sprawie 

należytego procesu.
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Zmiana skargi dotyczącej należytego procesu

Poprawienie skargi dotyczącej należytego procesu jest aktualizacją skargi, która została już przesłana do Departamentu Edukacji 

stanu Ohio. Możesz zmienić skargę dotyczącą należytego procesu tylko wtedy, gdy:

• Druga strona wyraża zgodę na zmienioną skargę należytego procesu na piśmie i ma możliwość rozwiązania skargi w drodze 
spotkania rozstrzygającego (spotkanie rozstrzygające opisano na stronie 23); lub

• Funkcjonariusz bezstronnego przesłuchania udziela zgody. Funkcjonariusz przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może udzielić takiego zezwolenia do pięciu dni 

przed rozpoczęciem przesłuchania w należytym procesie, ale nie później.

Terminy i proces należytego procesu

Jeśli złożysz skargę w sprawie należytego procesu przeciwko okręgowi szkolnemu swojego dziecka, w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania skargi 

w związku z należytym procesem, okręg musi przekazać Ci wcześniejsze pisemne zawiadomienie lub odpowiedź dotyczącą domniemanego naruszenia 

zasad edukacji specjalnej, chyba że okręg już udzielił takiego uwaga (patrz strona 9). Wcześniejsze pisemne zawiadomienie wydane przez okręg musi 

zawierać:

• Opis działania, którego dotyczy Twoja prośba lub skarga. Może to być działanie, które dystrykt chciał podjąć lub działanie, 
którego podjęcia odmówił. Dystrykt musi również wyjaśnić w swojej odpowiedzi, dlaczego szkoła chciała podjąć działanie lub 
odmówiła podjęcia działania;

• Opis wszystkich metod zastosowanych do oceny twojego dziecka, zapisy dotyczące twojego dziecka i raporty, z których okręg 
podjął decyzję o podjęciu lub niepodejmowaniu działania;

• Opis innych wyborów, które zespół ds. IEP rozważył w odniesieniu do Twojego dziecka oraz powód(y), dla których odrzucił te 
wybory; oraz

• Opis innych czynników, które miały znaczenie dla decyzji powiatu o podjęciu lub niepodejmowaniu działania.

Okręg szkolny musi również udzielić informacji na temat bezpłatnej lub taniej pomocy prawnej oraz innych odpowiednich usług, które można 

uzyskać.

Jeśli skarga dotycząca należytego procesu zostanie złożona przeciwko Tobie jako rodzicowi, musisz odpowiedzieć na skargę w ciągu 10 dni 

kalendarzowych. Twoja odpowiedź musi konkretnie dotyczyć kwestii poruszonych w skardze dotyczącej należytego procesu.

Dostateczność

Reklamacja należytego procesu zostanie uznana za wystarczającą (co oznacza, że   została prawidłowo złożona) chyba że druga strona 

zawiadamia zarówno rzecznika bezstronnego przesłuchania, jak i stronę, która złożyła skargę, twierdząc, że nie spełnia ona wymogów 

złożenia (tj. jest niewystarczająca). Druga strona musi zakwestionować wystarczalność skargi dotyczącej należytego procesu na piśmie w 

ciągu 15 dni kalendarzowych od otrzymania skargi dotyczącej należytego procesu.

Na przykład, jeśli złożysz skargę dotyczącą należytego procesu do swojego okręgu (i prześlesz jej kopię do Departamentu Edukacji Ohio), zostanie ona uznana za 

wystarczającą, chyba że okręg powiadomi urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające na piśmie i w ciągu 15 dni, że nie uważasz, że Twoja prośba została 

prawidłowo złożona. Następnie funkcjonariusz przeprowadzający spotkanie wyjaśniające ma pięć dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zawiadomienia z 

Twojego okręgu na podjęcie decyzji, czy Twoja skarga dotycząca należytego procesu jest wystarczająca (czy spełnia wymogi dotyczące należytego procesu określone 

na stronie 21). Funkcjonariusz przeprowadzający spotkanie wyjaśniające musi również przesłać swoją decyzję do Ciebie i okręgu na piśmie w ciągu 15 dni.

Jeśli funkcjonariusz ds. przesłuchań uzna, że   skarga dotycząca należytego procesu jest niewystarczająca, możesz:

ponownie złożyć nową skargę dotyczącą należytego procesu lub zmienić pierwotną skargę dotyczącą należytego procesu, o ile okręg wyrazi na to zgodę i ma 

możliwość rozwiązania sytuacji w drodze posiedzenia rozstrzygającego lub urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające wyrazi zgodę nie później niż pięć dni 

przed rozpoczęciem przesłuchanie.

Jeśli prawidłowo zmienisz skargę dotyczącą należytego procesu, 30-dniowy okres na rozpatrzenie (patrz strona 23) 

rozpoczyna się w momencie złożenia zmienionej skargi.
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Należyte rozwiązanie procesowe

Okres rozwiązania

Okres rozstrzygnięcia to okres między złożeniem skargi dotyczącej należytego procesu a faktycznym przesłuchaniem w sprawie należytego 

procesu. Okres rozstrzygnięcia obejmuje spotkanie rozstrzygające, które ponownie daje możliwość rozwiązania sporu dotyczącego edukacji 

specjalnej przed oficjalnym rozpoczęciem przesłuchania. Jeśli złożysz skargę dotyczącą należytego procesu, ale nie weźmiesz udziału w procesie 

rozwiązywania problemów, opóźni to rozpoczęcie terminów należytego procesu (więcej na temat harmonogramów poniżej).

Termin rozpatrzenia sprawy wynosi 30 dni od dnia złożenia reklamacji należytej procedury (lub od dnia prawidłowego uzupełnienia reklamacji). Jeśli 

okręg szkolny nie rozstrzygnie skargi w sposób zadowalający w terminie 30 dni, przesłuchanie w sprawie należytego procesu może się odbyć. Po 

upływie 30-dniowego okresu rozstrzygnięcia istnieje 45-dniowy harmonogram na przesłuchanie w należyty sposób oraz na podjęcie decyzji przez 

funkcjonariusza bezstronnego przesłuchującego (patrz strona 24), chyba że Ty i okręg zgodziliście się na mediację, która wykracza poza termin 30 

dni. Należy również pamiętać, że 30-dniowy okres rozwiązywania problemów może zakończyć się przedwcześnie, jeśli w ciągu tych 30 dni ty i okręg 

ustalicie na piśmie, że żadne porozumienie nie jest możliwe.

W ciągu 30-dniowego okresu rozwiązania iw ciągu pierwszych 15 dni kalendarzowych od otrzymania skargi dotyczącej należytego procesu, okręg 

szkolny musi zaplanować spotkanie rozstrzygające. Jeżeli okręg nie zorganizuje spotkania w sprawie rozstrzygnięcia sprawy w ciągu 15 dni 

kalendarzowych lub nie weźmie w nim udziału, możesz poprosić urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające o rozpoczęcie 45-dniowego 

terminu rozpatrzenia należytego procesu. Powiat nie ma obowiązku wyznaczania posiedzenia rozstrzygającego, jeżeli złożył skargę dotyczącą 

należytego procesu.

Spotkanie pouczające

Celem spotkania w sprawie rozwiązania problemu jest umożliwienie omówienia problemów w skardze oraz umożliwienie 

okręgowi szkolnemu współpracy z Tobą w celu rozwiązania problemu. Dystrykt jest odpowiedzialny za zwołanie spotkania w 

sprawie rozwiązania problemu, a ty jesteś zobowiązany do wzięcia w nim udziału. Jeżeli nie weźmiesz udziału w zebraniu 

uchwałowym, a okręg udokumentuje Twój brak udziału, może zwrócić się do funkcjonariusza ds. przesłuchań o oddalenie skargi 

w sprawie należytego procesu po upływie 30 dni.

Ty i okręg szkolny decydujecie, którzy członkowie zespołu IEP powinni wziąć udział w spotkaniu rozstrzygającym. W 

spotkaniu musi uczestniczyć przedstawiciel okręgu szkolnego, który jest upoważniony do podejmowania decyzji w okręgu.

Prawnik okręgowy nie będzie obecny na tym spotkaniu, chyba że zdecydujesz się tam mieć swojego prawnika. Spotkanie to jest wymaganym 

krokiem w procesie rozwiązywania problemów, chyba że ty i okręg uzgodnicie na piśmie odstąpienie od spotkania rozstrzygającego lub ty i okręg 

wyrazicie zgodę na zastosowanie mediacji zamiast spotkania rozstrzygającego. Ty i okręg możecie prowadzić mediację po upływie 30-dniowego 

okresu rozwiązania, jeśli oboje wyrazicie na to zgodę. Uniemożliwi to rozpoczęcie 45-dniowego przesłuchania w sprawie należytego procesu i 

terminu podjęcia decyzji.

Jeśli ty i okręg rozwiążecie spór na spotkaniu rozstrzygającym, oboje musicie podpisać prawnie wiążącą umowę, która:

• Przedstawia na piśmie, co się teraz wydarzy;

• jest podpisany zarówno przez Ciebie, jak i przedstawiciela okręgu; oraz

• Sąd może wyegzekwować.

Prawnie wiążące oznacza, że   jeśli ty lub okręg szkolny nie dotrzymasz porozumienia, sąd może zażądać tego od ciebie lub 

okręgu.

Jeśli Ty lub okręg szkolny zdecydujecie się nie wyrazić zgody, po podpisaniu umowy każdy z Was może ją anulować w ciągu 

trzech dni roboczych od jej podpisania.

Jeśli ty i okręg szkolny osiągnęliście porozumienie w sprawie skargi dotyczącej należytego procesu przed upływem 30-dniowego okresu 

rozpatrywania, skarga zostanie zamknięta i nie zostanie przeprowadzone przesłuchanie w sprawie należytego procesu.

PRZEWODNIK PO PRAWACH RODZICÓW W EDUKACJI SPECJALNEJ i Kwiecień 2017 23



Proces przesłuchania

Przesłuchanie należy zaplanować i przeprowadzić w miejscu i czasie dogodnym dla 

Ciebie i okręgu szkolnego. Bezstronny funkcjonariusz ds. przesłuchań skontaktuje 

się z Tobą i okręgiem w tym samym czasie, ilekroć podczas przesłuchania 

potrzebna będzie komunikacja. Innymi słowy, wszelki kontakt między 

funkcjonariuszem bezstronnego przesłuchania, Państwem i okręgiem będzie się 

odbywał razem, a nie osobno.

Rozprawy należytego procesu są 

prowadzone przez bezstronnego 

urzędnika ds. przesłuchań

Jeżeli skarga dotycząca należytego procesu nie 

może zostać rozstrzygnięta, prowadzi to do 

formalnego przesłuchania prowadzonego przez 

bezstronnego funkcjonariusza ds. przesłuchań. 

Funkcjonariusz przeprowadzający przesłuchanie 

musi być prawnikiem, który został przeszkolony 

przez Departament Edukacji stanu Ohio w 

zakresie przeprowadzania przesłuchań zgodnie z 

zasadą należytego procesu.

45-dniowy termin rozprawy (oraz podjęcie decyzji przez funkcjonariusza ds. bezstronnego 

przesłuchania) rozpoczyna się po upływie 30-dniowego okresu na rozwiązanie problemu lub po 

jednym z następujących zdarzeń:

• Ty i okręg zgadzacie się na piśmie na zrzeczenie się (nie zorganizowanie) 

spotkania w sprawie uchwały; lub

• Po rozpoczęciu omawiania kwestii na spotkaniu rozstrzygającym lub 
spotkaniu mediacyjnym, ty i okręg zgadzacie się na piśmie, że żadne 
porozumienie nie jest możliwe; lub

Okręg szkolny pokrywa koszty 

funkcjonariusza ds. przesłuchań, 

jednak osoba ta jest neutralną stroną 

trzecią. Nie jest zatrudniony przez 

okręg szkolny lub inną agencję 

publiczną zaangażowaną w edukację i 

nie może mieć osobistych lub 

zawodowych interesów, które 

faworyzowałyby jedną stronę nad 

drugą.

• Ty i okręg zgadzacie się na piśmie na przekroczenie 30-dniowego okresu 
rozstrzygnięcia, abyście mogli kontynuować mediację, a następnie ty lub 
okręg wycofacie się z procesu mediacji.

O ile bezstronny funkcjonariusz ds. przesłuchań nie wyrazi zgody na wydłużenie 

czasu (lub innymi słowy przedłuży), na wniosek jednej ze stron w ciągu 45-

dniowego terminu przesłuchania, będą miały miejsce:

• Rozprawa musi się odbyć;

• Musi zostać podjęta decyzja o rozprawie; oraz

• Kopię decyzji należy wysłać listem poleconym zarówno do Ciebie, jak i do 
okręgu szkolnego, a także do Departamentu Ohio
edukacji.

Ponadto funkcjonariusz przeprowadzający 

spotkanie wyjaśniające jest dobrze zaznajomiony z 

wymogami dotyczącymi edukacji specjalnej, w tym z 

IDEA, federalnymi i stanowymi przepisami 

ustawowymi i wykonawczymi oraz z tym, jak sądy 

interpretują sprawy dotyczące edukacji specjalnej.

Co najmniej pięć dni przed rozprawą sądową ty i okręg szkolny musicie wziąć 

udział w konferencji ujawniającej. Jest to rozmowa, aby upewnić się, że zarówno 

ty, jak i okręg macie informacje, które zostaną przedstawione na rozprawie.

Po przesłuchaniu funkcjonariusz 

przeprowadzający przesłuchanie napisze 

decyzję zgodnie ze standardową praktyką 

prawną. Twój okręg lub Departament 

Edukacji stanu Ohio może dostarczyć listę 

funkcjonariuszy ds. przesłuchań wraz z ich 

kwalifikacjami lub możesz ją znaleźć, 

odwiedzającedukacja.ohio.govi 

wyszukiwane słowa kluczowe, 

funkcjonariusze ds. przesłuchań w sprawie 

należytego procesu.
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Prawa słuchu

W rozprawie sądowej masz prawo do:

• Niech twoje dziecko, które jest przedmiotem przesłuchania, jest obecne;

• zażądać, aby rozprawa była otwarta dla publiczności;

• Niech Twój prawnik lub osoby ze szczególną wiedzą na temat dzieci niepełnosprawnych będą z Tobą i doradzą Ci;

• Przedstawienie dowodów (dowód), skonfrontowanie i przesłuchanie świadków (pytanie) oraz żądanie obecności świadków (ponownie 
przesłuchanie będzie dotyczyło wyłącznie kwestii poruszonych w skardze dotyczącej należytego procesu, chyba że okręg wyrazi zgodę na 
podniesienie nowych kwestii) ;

• Zabronić przedstawiania jakichkolwiek dowodów, które nie zostały przedstawione na co najmniej pięć dni roboczych przed rozprawą; oraz

• Otrzymuj za darmo pisemny lub, jeśli wolisz, elektroniczny zapis przesłuchania oraz wszelkie zapisy ustaleń i decyzji.

Jeśli towarzyszą Ci adwokaci, którzy nie są prawnikami

Jeśli towarzyszą Ci adwokaci, którzy nie są prawnikami, osoby te nie są uprawnione do pobierania honorariów adwokackich 

(adwokatów) (ani jakichkolwiek opłat za ich usługi) od drugiej strony. Adwokat nie może wykonywać zawodu prawniczego na 

rozprawie, a udział adwokata w postępowaniu może być ograniczony.

Przyspieszone skargi dotyczące należytego procesu i harmonogram

Przesłuchanie w trybie przyspieszonym należytego procesu to przesłuchanie z krótszymi terminami, które ułatwiają szybsze rozwiązanie niektórych sporów 

dotyczących edukacji specjalnej. Ty lub okręg może złożyć wniosek o przesłuchanie w trybie przyspieszonym w takich sytuacjach tylko wtedy, gdy:

1. Nie zgadzasz się z decyzją okręgu szkolnego w sprawie umieszczenia Twojego dziecka w miejscu (programu lub usług) 
edukacyjnego i było to wynikiem dyscyplinowania Twojego dziecka przez szkołę; lub

2. Nie zgadzasz się z wynikami determinacji manifestacji; lub

3. Okręg szkolny jest przekonany, że obecne miejsce edukacyjne (program lub usługi) Twojego dziecka może spowodować 

obrażenia u Twojego dziecka lub innych osób.

Termin składania skarg dotyczących przyspieszonego procesu należytego procesu obejmuje 15 dni kalendarzowych na rozpatrzenie sprawy i 20 dni szkolnych na 

rozprawę. Okręg szkolny musi zaplanować spotkanie w celu rozwiązania problemu w ciągu siedmiu dni kalendarzowych od otrzymania skargi dotyczącej należytego 

procesu. Po zakończeniu przesłuchania w trybie przyspieszonym, funkcjonariusz ds. przesłuchań ma 10 dni szkolnych na napisanie ostatecznej decyzji i przekazanie jej 

Tobie i okręgowi. W przypadku reklamacji dotyczącej przyspieszonego procesu nie zostanie dodany dodatkowy czas.
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Odwołanie się od decyzji

Decyzja podjęta przez bezstronnego funkcjonariusza ds. przesłuchań po zakończeniu przesłuchania należytego procesu jest ostateczna, 

chyba że poszkodowany złoży odwołanie bezpośrednio do Departamentu Edukacji stanu Ohio w ciągu 45 dni od otrzymania decyzji. 

Pokrzywdzonym jest albo rodzic, albo okręg, w przypadku gdy decyzja funkcjonariusza ds. przesłuchań jest niekorzystna dla strony (co 

oznacza, że   strona nie zwyciężyła).

Jak odwołać się od decyzji urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające

Aby odwołać się od decyzji funkcjonariusza ds. przesłuchań, należy wysłać kopię odwołania na piśmie do Departamentu oraz kopię 

odwołania do kuratora okręgu szkolnego. Departament wyznaczy urzędnika ds. weryfikacji na poziomie stanowym (funkcjonariusza 

ds. weryfikacji), który przeprowadzi bezstronną ocenę decyzji w sprawie należytego procesu. Departament Edukacji stanu Ohio 

zapłaci za osobę odpowiedzialną za kontrolę. Funkcjonariusz ds. weryfikacji przeanalizuje zapisy całego przesłuchania 

procesowego. Ponadto urzędnik weryfikacyjny upewni się, że przesłuchanie odbyło się zgodnie z wymogami należytego procesu i 

poszuka dodatkowych dowodów, jeśli uzna to za konieczne. Funkcjonariusz ds. weryfikacji może zażądać ustnych lub pisemnych 

argumentów od Ciebie i okręgu szkolnego. Jeżeli urzędnik ds. weryfikacji przeprowadza przesłuchanie w celu rozważenia 

argumentów ustnych,

Złożenie wniosku o odwołanie od decyzji bezstronnego rzecznika praw stron

Możesz sprzeciwić się decyzji bezstronnego funkcjonariusza ds. przesłuchań (odwołanie) na piśmie w ciągu 45 dni kalendarzowych od 

otrzymania decyzji. Wyślij swoje odwołanie do:

Biuro Departamentu Edukacji stanu 
Ohio ds. rozwiązywania sporów 
dotyczących dzieci wyjątkowych, 
sekcja 25 South Front Street
Zatrzymaj pocztę 409

Columbus, Ohio 43215

Aby uzyskać dodatkową pomoc, zadzwoń do Biura ds. Dzieci Wyjątkowych Departamentu Edukacji stanu Ohio pod numer (614) 

466-2650 lub numer bezpłatny (877) 644-6338.

Oś czasu/Rozszerzenia

W ciągu 30 dni od otrzymania przez Departament wniosku o rewizję na poziomie stanowym, urzędnik weryfikacyjny wyda decyzję, 

chyba że przyzna przedłużenie, o które może poprosić rodzic lub okręg (należy jednak pamiętać, że przedłużenia czasu nie może 

zostać uwzględniona w trakcie odwołania od rozprawy w trybie przyspieszonym). Możesz również zażądać elektronicznych lub 

pisemnych kopii lub dosłownych elektronicznych zapisów ustaleń i decyzji inspektora kontroli.

Odwołanie do sądu federalnego lub stanowego

Decyzja o rewizji na poziomie stanowym jest ostateczna, chyba że zostanie złożona apelacja do sądu federalnego lub stanowego. Strona 

poszkodowana (która nie ma pierwszeństwa) na mocy decyzji urzędnika odwoławczego ma prawo wnieść pozew do federalnego sądu 

okręgowego w ciągu 90 dni od daty decyzji urzędnika odwoławczego lub w sądzie powszechnym w okręgu, w którym okręg szkolny 

zamieszkania dziecka znajduje się w ciągu 45 dni od otrzymania zawiadomienia o decyzji urzędnika odwoławczego. Sąd dokona przeglądu 

akt, wysłucha więcej dowodów na wniosek stron, a następnie podejmie ostateczną decyzję na podstawie akt i przedstawionych dowodów. 

Musisz zapłacić koszty sądowe za apelację, którą wnosisz do sądu, ale jeśli zwyciężysz, możesz być uprawniony do opłat sądowych i 

honorariów adwokackich (patrz strona 28) według uznania sądu.
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Status dziecka w trakcie należytego procesu

• Twoje dziecko musi pozostać lub pozostać w obecnej placówce edukacyjnej w czasie, gdy skarga dotycząca należytego procesu 
jest w toku, chyba że Ty i okręg szkolny uzgodnią, że miejsce edukacyjne Twojego dziecka może ulec zmianie.

• Obecna pozycja edukacyjna Twojego dziecka jest taka, jak opisano w ostatnio wdrożonym ZPN.

• Jeśli Twoje dziecko zostało umieszczone w tymczasowej alternatywnej placówce edukacyjnej (IAES – tymczasowe miejsce nauki poza szkołą) z 

powodu dyscypliny nałożonej przez okręg szkolny, Twoje dziecko pozostaje w tej placówce edukacyjnej do czasu podjęcia decyzji przez 

funkcjonariusza przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające lub do czasu, gdy okręg dyscyplina Twojego dziecka kończy się, cokolwiek nastąpi 

wcześniej;

• Jeżeli skarga dotycząca należytego procesu dotyczy przyjęcia do okręgu, twoje dziecko, za twoją zgodą, musi zostać 
umieszczone w okręgu do czasu zakończenia należytego procesu.

• Jeśli skarga dotycząca należytego procesu dotyczy wniosku o rozpoczęcie świadczenia usług zgodnie z częścią prawa 
dotyczącą wieku szkolnego, ponieważ Twoje dziecko ukończyło 3 lata i nie kwalifikuje się już do usług w ramach części prawa 
dotyczącej wczesnej interwencji, okręg szkolny nie jest zobowiązany do zapewnić usługi wczesnej interwencji, których Twoje 
dziecko nie otrzymywało.

• Jeśli Twoje dziecko zostanie uznane za kwalifikujące się do świadczeń w zakresie edukacji specjalnej, a rodzic wyrazi zgodę na 
początkowe świadczenie usług, okręg szkolny musi zapewnić te usługi, które nie są przedmiotem sporu między rodzicem a 
okręgiem.

• Jeżeli urzędnik rewizyjny zgodzi się z rodzicami dziecka, że   zmiana miejsca pobytu jest odpowiednia, miejsce to musi 
być traktowane jako porozumienie między państwem a rodzicami na potrzeby pobytu.
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Opłaty adwokackie

Możesz w dowolnym momencie zatrudnić adwokata (prawnika), który będzie Cię reprezentował w należytym procesie (lub w postępowaniu 

odwoławczym od decyzji należytego procesu), ale musisz pokryć własne koszty prawne. Jeśli zdecydujesz się zatrudnić prawnika i 

zwyciężysz (otrzymasz pozytywną decyzję) w jakimkolwiek działaniu lub postępowaniu związanym z rozprawą sądową (co czyni Cię stroną 

wygrywającą), sąd może nakazać okręgowi zapłatę Ci uzasadnionych honorariów adwokackich.

Jeśli dzielnica zwycięża

Jeśli okręg zwycięży, sąd może nakazać ci uiszczenie rozsądnego honorarium adwokackiego okręgu. Sąd może nakazać Tobie lub Twojemu 

prawnikowi uiszczenie honorariów adwokackich Departamentu Edukacji stanu Ohio lub okręgu szkolnego, jeśli przeważą, a sąd 

zadecyduje o którejkolwiek z następujących czynności:

• Że akcja była frywolna, nierozsądna lub bezpodstawna;

• Że nadal wnosiłeś powództwo po tym, jak sprawa stała się wyraźnie niepoważna, nierozsądna lub bezpodstawna; lub

• Że powództwo zostało wniesione w niewłaściwym celu, takim jak nękanie, powodowanie niepotrzebnych zwłoki lub 
niepotrzebne zwiększanie kosztów opłat prawnych.

Jeśli sąd zarządzi zwrot opłat prawnych na rzecz Ciebie lub okręgu

Jeśli sąd nakaże zwrot kosztów sądowych Tobie lub okręgowi, sąd zadecyduje o rozsądnej kwocie. Wynagrodzenie adwokata musi 

opierać się na typowych stawkach w społeczności, w której wszczęto powództwo lub postępowanie, oraz na rodzaju i jakości 

świadczonych usług. Istnieją pewne ograniczenia co do zdolności sądu do przyznania honorariów adwokackich.

Sąd nie może przyznać honorarium adwokackiego w następujących przypadkach:

• Jeżeli powiat złoży pisemną ofertę rozstrzygnięcia sporu w ciągu 10 dni od rozpoczęcia postępowania, nie przyjmujesz 
oferty w ciągu 10 dni, a orzeczenie w sprawie jest dla Ciebie mniej korzystne niż proponowane przez powiat 
proponowane rozwiązanie sporu;

— Jednakże sąd może przyznać ci honorarium, jeśli zwyciężysz w sprawie, a sąd uzna, że   byłeś zasadniczo 
usprawiedliwiony (miałeś dobry powód) do nieprzyjęcia oferty ugody dystryktu;

• Za udział twojego prawnika w spotkaniu IEP, chyba że spotkanie to zostało zwołane w wyniku rozprawy 
administracyjnej lub postępowania sądowego; oraz

• Za udział Twojego prawnika w spotkaniu rozstrzygającym.

Obniżenie honorariów adwokackich

Sąd może również obniżyć zasądzone honorarium adwokackie, jeżeli:

• W trakcie postępowania Ty lub Twój prawnik bezzasadnie opóźniłeś ostateczne rozwiązanie sporu;

• Wysokość honorariów adwokackich jest bezzasadnie wyższa niż stawka godzinowa obowiązująca w społeczności za podobne usługi 
świadczone przez prawników o rozsądnych porównywalnych umiejętnościach, reputacji i doświadczeniu;

• Czas spędzony i otrzymane usługi prawne były nadmierne (zbyt długie), biorąc pod uwagę charakter działania lub 
postępowania;

• Twój prawnik nie dostarczył odpowiednich informacji okręgowi szkolnemu w zawiadomieniu o skardze.

Żadne z powyższych nie ma zastosowania, jeżeli sąd uzna, że   stan lub okręg szkolny bezzasadnie opóźnił ostateczne rozstrzygnięcie 

powództwa lub postępowania lub w inny sposób naruszył gwarancje proceduralne IDEA.
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Dyscyplina

Procedury dyscyplinarne dla dzieci niepełnosprawnych

W niektórych przypadkach okręg szkolny może być zmuszony do kontynuowania świadczenia specjalnych usług edukacyjnych Twojemu 

niepełnosprawnemu dziecku, nawet po zawieszeniu, wydaleniu lub w inny sposób usunięcia Twojego dziecka z jego aktualnej placówki 

edukacyjnej (więcej informacji znajdziesz w IEP Twojego dziecka). informacje o jego aktualnym stażu edukacyjnym).

Staże edukacyjne i alternatywy

Jeśli Twoje dziecko zostanie usunięte z jego aktualnej placówki edukacyjnej za naruszenie przepisów okręgu szkolnego na mniej niż 

10 kolejnych dni szkolnych, okręg nie musi w tym czasie zapewniać Twojemu dziecku specjalnych usług edukacyjnych. Jeśli Twoje 

dziecko zostanie usunięte ze szkołyprzez ponad 10 kolejnych dni szkolnych, szkoła musi nadal zapewniać Twojemu dziecku 

specjalne usługi edukacyjne, nawet jeśli znajduje się ono w innym środowisku edukacyjnym (na przykład w innej klasie, budynku 

lub w domu ucznia).

Jeśli okręg szkolny usuwa Twoje dziecko z jego obecnego miejsca na więcej niż 10 kolejnych dni szkolnych w tym samym roku 

szkolnym, uważa się to za zmianę miejsca edukacyjnego Twojego dziecka.

Jeśli okręg szkolny usunął twoje dziecko z jego obecnego miejsca edukacyjnego w oddzielnych sytuacjach (seria przeprowadzek), 

które w sumie trwają dłużej niż 10 dni w roku szkolnym, okręg musi ustalić, czy te usunięcia stanowią zmianę w twoim dziecku staż 

edukacyjny. Dokonując tego ustalenia, okręg musi wziąć pod uwagę następujące czynniki:

• Długość każdego usunięcia dziecka;

• Całkowity czas usunięcia Twojego dziecka;

• Jak blisko siebie znajdowały się przeprowadzki; oraz

• Podobieństwo zachowania Twojego dziecka do jego zachowania we wcześniejszych incydentach, w których Twoje dziecko zostało usunięte.

W przypadku zmiany miejsca edukacyjnego dziecka, ponieważ dziecko nie przestrzegało regulaminu szkolnego, okręg szkolny, 

rodzic i odpowiedni członkowie zespołu IEP muszą spotkać się w celu dokonania przeglądu ustalenia manifestacji. Celem 

przeglądu ustalenia manifestacji jest ustalenie, czy zachowanie twojego dziecka było spowodowane lub miało bezpośredni i 

istotny związek z niepełnosprawnością twojego dziecka.
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Determinacja manifestacji

Przed zmianą miejsca edukacji Twojego dziecka z powodów dyscyplinarnych, okręg 

szkolny musi podjąć pewne kroki w celu ochrony praw Twojego dziecka. Jednym z kroków 

jest zorganizowanie spotkania przeglądowego dotyczącego ustalenia manifestacji. Jest to 

spotkanie w celu ustalenia, czy zachowanie Twojego dziecka było spowodowane lub miało 

bezpośredni i istotny związek z niepełnosprawnością Twojego dziecka. Innymi słowy, czy 

zachowanie Twojego dziecka było spowodowane jego niepełnosprawnością? Zespół ds. 

IEP ucznia ustali, czy zachowanie Twojego dziecka było spowodowane 

niepełnosprawnością w ciągu 10 dni szkolnych od decyzji o zmianie miejsca 

edukacyjnego.

Proszę zanotować

Twoje dziecko podlega tym samym 

zasadom i dyscyplinie, co każdy 

uczeń w szkole i nadal będzie 

korzystać z usług opisanych w ZPE, 

ale może nie w tym samym miejscu.

Spotkanie przeglądowe dotyczące określenia przejawów

Na spotkaniu przeglądowym dotyczącym ustalenia manifestacji Ty i inni członkowie zespołu IEP przeglądacie istotne 

informacje, w tym IEP dziecka, obserwacje nauczyciela i wszelkie powiązane informacje przekazane.

Jeśli zachowanie jest przejawem niepełnosprawności Twojego dziecka, Twoje dziecko zostanie zwrócone do miejsca, z którego 

zostało usunięte, chyba że zespół ds. IEP wyrazi zgodę na zmianę miejsca.

Jeśli okaże się, że zachowanie Twojego dziecka jest przejawem niepełnosprawności, zespół ds. IEP musi:

1. Rozpocznij funkcjonalną ocenę behawioralną w ciągu 10 dni i zakończ ją tak szybko, jak to możliwe. Ocena funkcjonalna 
behawioralna to przegląd zachowania Twojego dziecka, który służy do określenia, co w środowisku Twojego dziecka 
powoduje niewłaściwe zachowanie, a także jakich zachowań zastępczych należy nauczyć, aby Twoje dziecko otrzymało 
pozytywne wyniki i informacje zwrotne; oraz

2. Rozpocznij plan interwencji behawioralnej dla swojego dziecka, jeśli ocena funkcjonalna behawioralna została już 
zakończona i jest związana z daną dyscypliną. (Plan interwencji behawioralnej dotyczy zachowań, które nie są 
odpowiednie dla szkoły i konkretnych sposobów, w jakie szkoła stara się je ograniczać.); lub

3. Jeśli plan interwencji behawioralnej już istnieje, przejrzyj go i wprowadź niezbędne zmiany w ciągu 10 dni.
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Tymczasowe alternatywne (tymczasowe i inne) otoczenie edukacyjne

Decyzję o umieszczeniu dziecka w tymczasowej alternatywnej placówce edukacyjnej 

(IAES) podejmuje zespół ds. IEP dziecka. IAES to tymczasowe, inne miejsce, w którym 

Twoje dziecko będzie mogło otrzymać edukację specjalną. W dniu

Zespół IEP podejmuje decyzję o zmianie miejsca Twojego dziecka na IAES, 

ponieważ Twoje dziecko naruszyło szkolne zasady, okręg szkolny musi 

powiadomić Cię o tej decyzji i przekazać Ci niniejszy Przewodnik po Prawach 

Rodziców w Szkole Specjalnej.

Kiedy zachowanie Twojego dziecka 

wynika z podejrzenia niepełnosprawności

Jeśli Twoje dziecko nie ma IEP, możesz 

poprosić szkołę o traktowanie Twojego 

dziecka jak dziecka z 

niepełnosprawnością, jeśli którakolwiek z 

tych rzeczy wydarzyła się, zanim Twoje 

dziecko naruszyło szkolne zasady:
Nawet jeśli zachowanie twojego dziecka było spowodowane niepełnosprawnością twojego dziecka, 

okręg może przenieść twoje dziecko do IAES na okres do 45 dni szkolnych, jeśli twoje dziecko:

• Nosił broń; • Poinformowałeś na piśmie dyrektorów szkół lub 

nauczyciela Twojego dziecka, że   uważasz, że 

Twoje dziecko może potrzebować specjalnych 

usług edukacyjnych; lub

• Świadomie posiadał lub używał nielegalnych narkotyków lub sprzedawał lub próbował kupić lub 

sprzedać substancję kontrolowaną (na przykład narkotyki); lub

• Doznał poważnego uszkodzenia ciała innej osobie.

• Poprosiłeś o ocenę swojego dziecka; 

lub
Dotyczy to ogólnie tego, czy Twoje dziecko odegrało takie zachowanie w drodze do 

szkoły, w szkole lub podczas szkolnej uroczystości.

• Nauczyciel Twojego dziecka lub inny 

członek personelu dystryktu szkolnego 

poinformował bezpośrednio dyrektora 

dystryktu ds. edukacji specjalnej lub 

innego personelu zarządzającego o 

konkretnych obawach dotyczących 

wzorca zachowania Twojego dziecka.

Jeśli zachowanie Twojego dziecka nie było bezpośrednio spowodowane niepełnosprawnością 

Twojego dziecka, Twoje dziecko może zostać umieszczone w IAES na taki sam czas, jak dziecko 

bez niepełnosprawności byłoby karane.

Jeśli zachowanie Twojego dziecka była bezpośrednio związana lub spowodowana 

niepełnosprawnością Twojego dziecka a twoje dziecko naruszyło zasady szkolne, twoje 

dziecko musi zostać odesłane do placówki edukacyjnej, z której zostało usunięte, chyba że 

ty i okręg szkolny wyrazicie zgodę na zmianę miejsca w ramach zmiany planu interwencji 

behawioralnej lub IEP.
Twój okręg szkolny nie będzie traktował 

Twojego dziecka jak dziecka 

niepełnosprawnego, jeśli odmówiłeś 

wydania okręgowi pozwolenia na ocenę 

Twojego dziecka do edukacji specjalnej. 

Dotyczy to również sytuacji, gdy 

odmówiłeś edukacji specjalnej i 

powiązanych usług dla swojego dziecka 

lub jeśli Twoje dziecko zostało poddane 

ocenie, a zespół uznał, że Twoje dziecko 

nie jest niepełnosprawne. Dzielnica może 

zdyscyplinować twoje dziecko w ten sam 

sposób, w jaki

dyscyplinowałby uczniów bez 

niepełnosprawności, którzy zachowują się w 

ten sam sposób.

Jeśli jednak okręg uzna, że   utrzymywanie dziecka w jego obecnym miejscu edukacji 

(zgodnie z IEP Twojego dziecka) może spowodować obrażenia u dziecka lub innych 

osób, okręg szkolny może zwołać spotkanie IEP w celu omówienia tej kwestii. Jeśli ty 

i okręg nie zgadzacie się co do zmiany miejsca, okręg może poprosić o przesłuchanie 

w trybie przyspieszonym – innymi słowy, może poprosić o przesłuchanie w trybie 

przyspieszonym, które zostanie przyspieszone w celu szybszego rozstrzygnięcia 

(zob. na stronie 25).

Jeśli nie zgadzasz się na zmianę miejsca edukacyjnego lub w celu 

ustalenia przejawów Przegląd ustalenia słuchu

Możesz poprosić o przesłuchanie w trybie przyspieszonym, aby zakwestionować decyzję o 

zmianie obecnego otoczenia edukacyjnego Twojego dziecka z powodu dyscypliny lub 

zakwestionować wyniki przeglądu w celu ustalenia przejawów. (Patrz informacje dotyczące 

właściwego procesu na stronach 24 – 25). Urzędnik ds. bezstronnego przesłuchania zadecyduje 

podczas przesłuchania w trybie przyspieszonym, czy okręg szkolny spełnił wymagania, kiedy 

zmienił miejsce umieszczenia dziecka lub czy okręg wykazał, że zachowanie Państwa dziecka 

było, czy nie było przejawem niepełnosprawności Państwa dziecka.

Jak wspomniano powyżej, dystrykt szkolny może zażądać przesłuchania w trybie 

przyspieszonym, jeśli uzna, że   kontynuacja umieszczenia dziecka w placówce może 

spowodować obrażenia dziecka lub innych osób. (Patrz przyspieszony proces na stronie 25).
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Jednostronne umieszczanie dzieci niepełnosprawnych przez 
rodziców w prywatnej szkole na koszt publiczny

Proces ustalania zwrotu kosztów

Jeśli zdecydujesz się na umieszczenie dziecka w szkole prywatnej, Twój okręg nie będzie musiał płacić za edukację lub kształcenie 

specjalne i powiązane usługi w szkole prywatnej, o ile okręg zapewnił Twojemu dziecku bezpłatną odpowiednią edukację 

publiczną (FAPE ) w dzielnicy. Jeśli uważasz, że Twój okręg nie zapewnił Twojemu dziecku FAPE, możesz złożyć skargę dotyczącą 

należytego procesu, w którym odbędzie się przesłuchanie, a bezstronny funkcjonariusz ds. przesłuchań wyda decyzję, czy okręg 

zaoferował Twojemu dziecku FAPE ( Zobacz informacje dotyczące właściwego procesu na stronach 21-27). Jeśli bezstronny 

urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające ustali podczas należytego procesu, że twój okręg nie zapewnił FAPE, urzędnik 

przeprowadzający spotkanie wyjaśniające może zdecydować, że masz prawo do zwrotu (zwrotu) kosztów zapisania dziecka do 

szkoły prywatnej.

Zmniejszenie lub przepadek zwrotu kosztów

Kwota, którą okręg może być zobowiązany do zwrotu, może zostać zmniejszona lub możesz całkowicie zrezygnować ze zwrotu, jeśli wystąpi 

którakolwiek z następujących sytuacji:

• Na spotkaniu IEP, które odbyło się przed usunięciem dziecka ze szkoły, nie powiedziałeś szkole, że nie zamierzasz 
zaakceptować praktyki edukacyjnej zaproponowanej przez zespół IEP i poinformujesz o swoich obawach i że 
planujesz zapisać swoje dziecko w szkole prywatnej; lub

• Nie poinformowałeś szkoły na piśmie co najmniej 10 dni roboczych przed wycofaniem dziecka z okręgu, że nie 
akceptujesz IEP i planujesz zapisać dziecko do szkoły prywatnej. Te 10 dni roboczych obejmuje święta, które 
przypadają w dni powszednie; lub

• Jeśli przed usunięciem Twojego dziecka ze szkoły, okręg przekazał Ci odpowiednie pisemne zawiadomienie, że 
planuje poddać Twoje dziecko ocenie, a Ty nie udostępniłeś go do oceny; lub

• Sąd stwierdzi, że postąpiłeś nierozsądnie.

Ochrona zwrotu kosztów

Zwrot (kwota do zwrotu) nie może zostać zmniejszony lub zwrotu nie 

można odmówić, jeśli:

• Okręg uniemożliwił ci wypowiedzenie;

• Okręg nie poinformował Cię, że masz obowiązek wypowiedzenia; lub

• Dostarczenie zawiadomienia może spowodować krzywdę fizyczną Twojego dziecka.

Ponadto sąd lub funkcjonariusz przeprowadzający rozprawę może uznać, że koszt zwrotu

nie może zostać skrócony lub odmówiony za niedostarczenie tego zawiadomienia, jeśli:

• Nie możesz czytać ani pisać po angielsku; lub

• Dostarczenie zawiadomienia może spowodować poważną emocjonalną krzywdę 

Twojego dziecka.
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Powiadomienie rodziców o programach stypendialnych dla 
uczniów niepełnosprawnych

Kiedy nastąpi powiadomienie

Za każdym razem, gdy okręg szkolny zakończy ocenę dziecka z niepełnosprawnością lub rozpocznie opracowywanie, przegląd lub 

rewizję IEP dziecka, okręg musi poinformować rodzica Twojego dziecka o Programie Stypendialnym dla Autyzmu i Programie 

Stypendialnym Jona Petersona.

Program stypendialny dla osób z autyzmem

Jeśli Twoje dziecko korzysta ze specjalnych usług edukacyjnych w ramach kategorii autyzmu, możesz kwalifikować się do Programu 

Stypendialnego dla Autyzmu. W ramach tego programu możesz zdecydować się na wysłanie dziecka do specjalnego programu edukacyjnego 

innego niż ten, który jest obsługiwany przez szkolny okręg zamieszkania, w którym Twoje dziecko otrzyma edukację i usługi określone w jego 

ZPN.

Aby zakwalifikować się do programu, Twoje dziecko musi:

• zostały uznane przez okręg szkolny zamieszkania za dziecko z autyzmem;

• Musi mieć aktualny IEP z okręgu szkolnego, z którym się zgadzasz i który został sfinalizowany; oraz

• Musi mieć co najmniej trzy lata.

Aby uzyskać informacje na temat programu stypendialnego dla autyzmu, odwiedź stronę internetową Departamentu Edukacji stanu Ohio pod adresem education.ohio.gov 

i wpisz Program stypendialny dla osób z autyzmem w polu wyszukiwania lub w e-mailu autismscholarship@education.ohio.gov.

Program stypendialny dla osób ze specjalnymi potrzebami Jona Petersona

Jeśli Twoje dziecko korzysta ze specjalnych usług edukacyjnych, możesz kwalifikować się do programu Jon Peterson Special Needs Program. W 

ramach tego programu możesz zdecydować się na wysłanie swojego dziecka do specjalnego programu edukacyjnego innego niż ten, który jest 

obsługiwany przez szkolny okręg zamieszkania, w którym Twoje dziecko otrzyma edukację i usługi określone w jego ZPN.

Aby zakwalifikować się do stypendium dla osób ze specjalnymi potrzebami Jona Petersona, Twoje dziecko:

• Musiał zostać uznany przez lokalny okręg szkolny za dziecko niepełnosprawne;

• Musi mieć aktualny IEP z okręgu szkolnego, z którym się zgadzasz i który został sfinalizowany; oraz

• Musi kwalifikować się do uczęszczania do przedszkola do klasy 12.

Aby uzyskać informacje na temat programu stypendialnego dla osób ze specjalnymi potrzebami Jona Petersona, odwiedź stronę internetową 

Departamentu Edukacji stanu Ohio pod adresem education.ohio.gov i wpisz Stypendium Jona Petersona w polu wyszukiwania lub w e-mailu

peterson.scholarship@education.ohio.gov.

Dodatkowe informacje

Informacje o programach stypendialnych są dostępne na stronie internetowej Departamentu Edukacji stanu Ohio pod 

adresem edukacja.ohio.gov.

Aby uzyskać więcej informacji lub pytań dotyczących tych programów stypendialnych, skontaktuj się z:

Biuro Niepublicznych Opcji Edukacyjnych pod numerem (614) 466-5743 lub numer bezpłatny: (877) 644-6338.
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