
 
POUCZENIE O ZABEZPIECZENIACH PROCEDURALNYCH 

DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
UCZNIÓW NIEPE NOSPRAWNYCH 

(Wersja ze stycznia 2008) 
 
 
Jako rodzic/opiekun niepe nosprawnego ucznia m odocianego lub doros ego, który otrzymuje lub 
kwalifikuje si  do otrzymywania kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy ma Pan/i prawa 
gwarantowane przez przepisy stanowe i federalne.  Pani/Pana prawa wymienione s  poni ej.  O pe ne 
wyja nienie tych praw mo e Pan/i zwróci  si  do okr gu szkolnego dziecka.  Prosimy o uwa ne 
zapoznanie si  z niniejszym dokumentem. Prosimy skontaktowa  si  z okr giem szkolnym w przypadku 
pyta , potrzeby dodatkowych wyja nie  w kwestiach dotycz cych pomocy udzielanej Pana/Pani dziecku 
lub pyta  dotycz cych zabezpiecze  proceduralnych. 
 
Pouczenie o Pana/Pani zabezpieczeniach proceduralnych przekazywane jest Pani/Panu raz na rok. Kopia 
pouczenia przekazywana jest równie  w przypadkach: wst pnego wniosku o ewaluacj , otrzymania 
pierwszej skargi w formie pisemnej, pierwszej oficjalnej skargi skierowanej do Stanowej Rady Edukacji 
Illinois, wydalenia dyscyplinarnego poci gaj cego za sob  zmian  placówki edukacyjnej a tak e na pro b . 
 
Dodatkowe informacje na temat przys uguj cych Panu/Pani praw znajduj  si  na stronie internetowej 
ISBE: www.isbe.net/spec-ed/ w dokumencie zatytu owanym "A Parents’ Guide: The Educational Rights of 
Students with Disabilities." (Poradnik dla rodziców: Zwi zane z nauczaniem prawa uczniów 
niepe nosprawnych). 
 

PISEMNE ZAWIADOMIENIE Z WYPRZEDZENIEM 
 
Okr g lokalny zobowi zany jest do zawiadomienia Pani/Pana z wyprzedzeniem o nast puj cych 
zdarzeniach: 
 

 Zaproponowanie przez okr g wszcz cia lub zmiany: identyfikacji, ewaluacji dziecka, wyboru 
placówki o wiatowej lub nieodp atnego wiadczania Pani/Pana dziecku odpowiedniego 
kszta cenia w ramach us ug publicznych; lub 

 Odmowa przez okr g wszcz cia lub zmiany: identyfikacji, ewaluacji dziecka, wyboru placówki 
o wiatowej lub nieodp atnego wiadczania Pani/Pana dziecku odpowiedniego kszta cenia w 
ramach us ug publicznych; lub 

 Rok przed osi gni ciem przez Pana/Pani dziecko pe noletno ci (wiek 18 lat) - przeniesienie 
wszelkich praw zwi zanych z nauczaniem z rodziców/opiekunów na ucznia (o ile nie 
postanowiono inaczej). 

 
Pisemne zawiadomienie musi zosta  dostarczone na co najmniej 10 dni przez terminem zaproponowanego 
lub odrzuconego dzia ania i musi zawiera : 
 

 Opis dzia ania zaproponowanego lub odrzuconego przez okr g, informacj  o przyczynie z o enia 
propozycji lub odmowie podj cia dzia ania, opis wszelkich innych rozwa anych przez okr g 
mo liwo ci wraz z wyja nieniem, dlatego te mo liwo ci zosta y odrzucone; 

 Opis wszystkich procedur ewaluacyjnych, testów, zapisów oraz raportów wykorzystanych przez 
okr g jako postawa do zaproponowania lub odmowy dzia ania; 

 Opis wszelkich innych czynników maj cych wp yw na propozycj  lub odmow  okr gu; 



 O wiadczenie o Pani/Pana prawach oraz, je eli zawiadomienie nie jest wst pnym wnioskiem o 
przeprowadzenie ewaluacji, informacja o sposobie uzyskania kopii pouczenia o zabezpieczeniach 
proceduralnych; oraz 

 Informacje o osobach, z którymi mo e si  Pan/i skontaktowa  celem uzyskania pomocy w 
zrozumieniu swoich praw. 

 
Zawiadomienie musi by  napisane w sposób zrozumia y dla ogó u, a tak e dostarczone w Pana/Pani j zyku 
ojczystym lub w innej formie u ywanej przez Pana/Pani w komunikacji, chyba, e jest to w oczywisty 
sposób niewykonalne. Je eli Pana/Pani j zyk ojczysty lub forma komunikacji nie s  dost pne w formie 
pisemnej, to okr g musi podj  kroki zapewniaj ce, e: (a) zawiadomienie zostanie przet umaczone ustnie 
lub za pomoc  innej formy komunikacji na Pana/Pani j zyk ojczysty lub inn  form  komunikacji, (b) 
zrozumie Pan/i tre  zawiadomienia, i (c) stworzone zostan  pisemne dowody spe nienia tych warunków. 
 

ZGODA RODZICIELSKA 
 
Wyra enie przez Pana/Pani  wiadomej zgody wiadczy o otrzymaniu przez Pana/Pani wszystkich 
zwi zanych ze spraw  informacji w Pana/Pani j zyku ojczystym lub innej formie komunikacji;  oznacza 
równie , e rozumie Pan/i i wyra a w formie pisemnej zgod  na omawiane dzia anie. Okr g lokalny musi 
uzyska  Pana/Pani wiadom  zgod  (na obowi zuj cych w stanie formularzach) w nast puj cych 
przypadkach: 
  

 Ewaluacja wst pna - przeprowadzenie wst pnego rozpoznania celem ustalenia, czy dziecko 
kwalifikuje si  do kszta cenia specjalnego, 

 Rozpocz cie wiadczenia us ug/wybór miejsca pobierania nauki - rozpocz cie wiadczenia 
Pani/Pana dziecku kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy, lub 

 Reewaluacja (Ponowna ocena) - ponowna ewaluacja Pana/Pani dziecka, 
 
Poza wy ej wymienionymi kwestiami zgody wymagaj  równie  dost p do wiadcze  ubezpieczeniowych, 
zmiana programu IEP na IFSP oraz dost p do dokumentacji dotycz cej Pani/Pana dziecka. Poza tym 
lokalny okr g szkolny nie mo e wymaga  od Pani/Pana zgody w formie warunku do rozpocz cia 
jakichkolwiek wiadcze  dla Pani/Pana/dziecka, poza us ugami i dzia alno ci , na które zgoda jest 
wymagana. 
 
Nawet je eli Pana/Pani dziecko znajduje si  pod opiek  stanu i nie mieszka z Panem/Pani , to okr g musi 
podj  starania w kierunku uzyskania od Pana/Pani wiadomej zgody na przeprowadzenie wst pnej 
ewaluacji. Okr g jednak nie musi uzyska  Pana/Pani wiadomej zgody je eli pomimo wysi ków w 
rozs dnym zakresie agencja nie jest w stanie Pana/Pani zlokalizowa ; je eli Pana/Pani prawa zosta y 
Panu/Pani odebrane w wietle prawa stanu Illinois; lub je eli Pana/Pani prawo do podejmowania decyzji w 
sprawie kszta cenia dziecka zosta y Panu/Pani odebrane przez s d zgodnie z prawem z prawem stanu 
Illinois, a zgoda na przeprowadzenie wst pnej ewaluacji zosta a udzielona przez osob  wyznaczon  do 
reprezentowania Pana/Pani dziecka przez s d. 
 
Pana/Pani zgoda nie jest wymagana przed przeprowadzeniem przez okr g szkolny analizy dost pnych 
informacji w ramach ewaluacji b d  ponownej ewaluacji lub przy zarz dzeniu przez okr g szkolny testu 
lub innego rodzaju ewaluacji obejmuj cego wszystkie dzieci, za wyj tkiem przypadków, gdy wymagana 
jest zgoda rodziców wszystkich dzieci na ów test lub ewaluacj . 
 

BRAK ZGODY RODZICIELSKIEJ 
 
Nieudzielenie zgody na poni ej wymienione dzia ania rodzi nast puj ce skutki: 
 

 Ewaluacja wst pna - je eli nie udzieli Pan/i zgody na przeprowadzenie ewaluacji wst pnej lub nie 
odpowie na wniosek o udzielenie tej zgody, to okr g mo e, ale nie musi, uruchomi  odpowiednie 



procedury maj ce na celu doprowadzenie do ewaluacji wst pnej takie jak mediacja i/lub 
wys uchanie s dowe.  

 
Je eli ma miejsce wys uchanie s dowe, to funkcjonariusz wys uchuj cy mo e zleci  okr gowi 
szkolnemu przeprowadzenie ewaluacji wst pnej bez Pani/Pana zgody.  Ma Pan/i prawo do 
odwo ania si  od tej decyzji; w takim wypadku dziecko pozostanie w swoim dotychczasowym 
miejscu pobierania nauki do momentu uzyskania wyniku post powania administracyjnego lub 
s dowego. 

 
 Rozpocz cie wiadczenia us ug/wybór miejsca pobierania nauki - je eli nie udzieli Pan/i zgody na 

rozpocz cie wiadczenia kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy, to okr g nie 
b dzie wiadczy  tych us ug. Poza tym okr g nie mo e wnioskowa  o mediacj  lub stosowa  
procedur s dowych celem uzyskania wyroku nakazuj cego wiadczenie tych us ug.  

 
Je eli nie udzieli Pan/i zgody na rozpocz cie wiadczenia kszta cenia specjalnego oraz 
pokrewnych form pomocy, to okr g nie b dzie winny niedope nienia swoich obowi zków z 
zakresie nieodp atnego wiadczenia odpowiedniego kszta cenia publicznego Pani/Pana dziecka. 
Okr g nie musi równie  zwo ywa  zebrania maj cego na celu wypracowanie programu IEP dla 
Pani/Pana dziecka. 

 
 Reewaluacja - Je eli nie wyrazi Pan/i zgody na przeprowadzenie ponownej ewaluacji, okr g 

szkolny mo e, ale nie musi, uruchomi  odpowiednie procedury uchylaj ce t  decyzj  takie jak 
mediacja lub wys uchanie s dowe. Okr g szkolny mo e jednak przeprowadzi  reewaluacj , je eli 
do o y  nale ytych stara  o uzyskanie Pani/Pana zgody, a Pan/i nie odpowiedzia /a. Je eli okr g 
szkolny zdecyduje si  nie uruchamia  tego typu procedur, to fakt ten nie oznacza niewywi zania 
si  przez okr g szkolny z obowi zku nieodp atnego wiadczenia Pani/Pana dziecku 
odpowiedniego kszta cenia publicznego.  

 

UCZESTNICTWO RODZICÓW W SPOTKANIACH 
 
Ma Pan/i prawo do uczestnictwa w spotkaniach dotycz cych identyfikacji, ewaluacji, kwalifikacji, 
reewaluacji oraz miejsca pobierania nauki przez Pani/Pana dziecko. Aby umo liwi  Pani/Panu 
uczestnictwo, okr g szkolny zobowi zany jest o poinformowania Pani/Pana o spotkaniu z 
dziesi ciodniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie musi zawiera  informacje o celu, akceptowalnym dla 
obu stron miejscu i czasie spotkania oraz o jego uczestnikach. Zawiadomienie o spotkaniu IEP musi 
równie  zawiera  informacj  o tym, e mo e Pan/i zaprosi  na nie osoby postronne posiadaj ce wiedz  lub 
specjalistyczne wiadomo ci nt. Pani/Pana dziecka.  
 
Jako rodzic jest Pan/i wa nym cz onkiem zespo u ds. IEP dziecka. Zach camy Pani /Pana do aktywnego 
zaanga owania w spotkania, podczas których zapadaj  decyzje na temat umieszczenia dziecka w danej 
placówce o wiatowej. Je eli nie jest Pan/i w stanie przyby  na spotkanie, okr g szkolny zobowi zany jest 
u y  innych sposobów umo liwiaj cych Pani/Pana uczestnictwo w nim, w tym indywidualnych lub 
konferencyjnych po cze  telefonicznych. Decyzje na temat us ug wiadczonych na rzecz Pani/Pana 
dziecka oraz na temat jego placówki o wiatowej mog  zosta  podj te przez zespó  ds. IEP równie , je eli 
nie uczestniczy Pan/i w zebraniu. Okr g musi jednak udokumentowa  swoje próby zorganizowania 
zebrania w miejscu i o czasu, na który zgodzi yby si  obie strony. Dokumentacja musi zawiera  takie 
szczegó owe informacje, jak lista przeprowadzonych rozmów telefonicznych lub prób po czenia, kopie 
wys anej i otrzymanej korespondencji albo raporty z wizyt w Pani/Pana domu lub miejscu pracy wraz z 
opisem wyników tych wizyt.  
 
W przypadku dzieci w wieku od 14 ½ lub m odszych (je eli taka jest opinia zespo u ds. IEP), 
zawiadomienie musi zawiera  informacj , o tym, e jednym z celów zebrania jest opracowanie raportu o 
potrzebach dziecka w okresie przej ciowym oraz o tym, e okr g szkolny zaprosi Pani/Pana dziecko na 
zebranie. Zawiadomienie musi równie  zawiera  informacj  o agencjach, których przedstawiciele zostali 
zaproszeni na zebranie.  



Okr g musi do o y  wszelkich stara , aby Pan/i oraz dziecko rozumieli, co dzieje si  podczas zebrania. 
Starania takie mog  polega  na przyk ad na zorganizowaniu t umacza, je eli Pan/i lub dziecko jest 
nies ysz cy/a/e lub je eli Pani/a j zykiem ojczystym nie jest j zyk angielski.  
 
Zespó  ds. IEP musi spotyka  si  co najmniej raz w roku. Dzia ania wynikaj ce z zebrania musz  by  
wdro one na pocz tku ka dego roku szkolnego. Po zako czeniu dorocznego spotkania Pan/i oraz szko a 
mog  zgodzi  si , aby nie zwo ywa  ponownie spotkania IEP celem wprowadzenia zmian w programie IEP 
Pani/Pana dziecka i wprowadzi  te zmiany lub poprawki na podstawie dokumentu w formie pisemnej. 
Cz onkowie zespo u ds. IEP musz  zosta  poinformowani o tych zmianach. W ka dym momencie mo e 
Pan/i zwo a  zebranie ds. IEP w czasie wygodnym dla Pana/Pani oraz dla szko y. 
 

 

PROCEDURY EWALUACYJNE 
 
Podczas przeprowadzania ewaluacji Pana/Pani dziecka okr g szkolny zobowi zany jest do wykorzystania 
ró nych metod i strategii.  Ewaluacja musi umo liwi  ocen  dziecka w dziedzinach zwi zanych z 
domnieman  niepe nosprawno ci .  Okr g szkolny musi u ywa  sprawnych technicznie urz dze  oraz 
procedur, które zapewni  obiektywne wyniki niezale nie od rasy, kultury, j zyka lub niepe nosprawno ci 
dziecka.  Materia y i procedury nale y udost pnia  i stosowa  w j zyku i w formie, które w maksymalnym 
stopniu zapewni  uzyskanie dok adnych informacji o umiej tno ciach i wiedzy Pani/Pana dziecka. 
 
Ewaluacja wst pna 
 
Zarówno Pan/i, jak i okr g szkolny mog  zg osi  wniosek o wst pn  ewaluacj  Pana/Pani dziecka.  Je eli 
ewaluacja zostanie uznana za konieczn , to okr g musi j  przeprowadzi  w ci gu 60 szkolnych dni od 
momentu otrzymania Pani/Pana pisemnej zgody. 
 
Ewaluacj  musz  przeprowadzi  osoby wykwalifikowane. Osoby te musz  uwzgl dni  Pani/Pana uwagi.  
Pani/Pana dziecko nie zostanie uznane za niepe nosprawne, je eli decyduj cym czynnikiem mia by by  
brak odpowiedniego nauczania czytania i matematyki lub ograniczona znajomo  j zyka angielskiego.  
 
Ponowna ewaluacja 
 
Co najmniej co trzy lata od momentu ewaluacji wst pnej szko a musi przeprowadzi  ponown  ewaluacj  
Pani/Pana dziecka, chyba, e Pan/i oraz szko a uzgodni , e nie jest to konieczne. 
 
Niezale na ewaluacja edukacyjna 
 
Wyra enie Niezale na ewaluacja edukacyjna (ang. independent educational evaluation) oznacza ewaluacj  
przeprowadzon  przez wyznaczon  przez Pani /Pana wykwalifikowan  osob  nieb d c  pracownikiem 
Pani/Pana okr gu szkolnego. 
 
Je eli nie zgadza si  Pan/i z wynikami ewaluacji przeprowadzonej przez lokalny okr g, ma Pan/i prawo do 
za dania przeprowadzenia niezale nej ewaluacji na koszt publiczny.  Je eli z o y Pan/i wniosek o 
op acenie przez okr g szkolny niezale nej ewaluacji, to szko a zobowi zana jest albo op aci  t  us ug  albo 
bez nieuzasadnionej zw oki z o y  wniosek o wys uchanie s dowe maj ce udowodni , e szko a 
przeprowadzi a ewaluacj  w odpowiedni sposób.  Okr g szkolny mo e poprosi  o uzasadnienie Pani/Pana 
obiekcji do przeprowadzenia ewaluacji przez okr g, nie mo e jednak wykorzystywa  tej pro by do 
nieracjonalnego opó niania ani odmowy przeprowadzenia zewn trznej ewaluacji. 
 
Je eli okr g zgodzi si  na pokrycie kosztów niezale nej ewaluacji, to na Pani/Pana pro b  musi dostarczy  
informacji na temat sposobu i miejsca uzyskania takiej ewaluacji. Ka da przeprowadzana na koszt 
publiczny niezale na ewaluacja musi odbywa  si  wedle tych samych kryteriów (w czaj c w to miejsce 
ewaluacji oraz kwalifikacje egzaminatora), wed ug których okr g przeprowadza swoje ewaluacje. 
 



Je eli okr g nadaje bieg wys uchaniu s dowemu w zwi zku z którym funkcjonariusz wys uchuj cy zleca 
przeprowadzenie ewaluacji, to koszt ewaluacji zostaje pokryty ze rodków publicznych.  Je eli 
funkcjonariusz wys uchuj cy spraw  zadecyduje, e przeprowadzona przez okr g ewaluacja jest poprawna, 
to wci  ma Pan/i prawo do zorganizowania niezale nej ewaluacji - jednak na w asny koszt.  
 
Je eli zorganizuje Pan/i niezale n  ewaluacj  na w asny koszt, to wyniki tej ewaluacji musz  by  brane 
przez okr g pod uwag  przy podejmowaniu wszelkich decyzji zwi zanych z zapewnianiem Pani/Pana 
dziecku nieodp atnego odpowiedniego dla niego kszta cenia publicznego.  Mo e Pan/i równie  
przedstawia  wyniki niezale nej ewaluacji w charakterze dowodowym podczas wys uchania s dowego. 
 
 

UMIESZCZENIE DZIECKA W SZKOLE PRYWATNEJ 
 
Niniejsza sekcja omawia prawa dziecka umieszczonego przez dobrowolnie przez rodziców w prywatnej 
szkole/placówce.   
 
Umieszczenie w szkole prywatnej gdy nie istnieje kwestia nieodp atnego nauczania publicznego 
 
Wszystkie mieszkaj ce na terenie Stanu niepe nosprawne dzieci wymagaj ce kszta cenia specjalnego oraz 
pokrewnych form pomocy, w tym dzieci ucz szczaj ce do szkó  prywatnych, musz  by  zlokalizowane, 
zidentyfikowane i poddane ewaluacji.  Program ten nazywa si  Child Find (Odnale  dziecko) i jest 
obowi zkiem publicznego okr gu szkolnego w a ciwego dla lokalizacji prywatnej lub lokalnej szko y 
Pani/Pana dziecka. Je eli Pani/Pana dziecko zostanie uznane za kwalifikuj ce si  do kszta cenia 
specjalnego, to program Odnale  dziecko zawiera prawo do trzyletniej reewaluacji. Opisane w niniejszym 
dokumencie prawa dotycz ce identyfikacji i ewaluacji obowi zuj  nawet je eli umie ci Pan/i dziecko w 
prywatnej szkole lub placówce. 
 
Jednak je eli zdecyduje si  Pan/i na umieszczenie niepe nosprawnego dziecka w szkole prywatnej, to 
dziecko nie b dzie uprawnione do otrzymywania kszta cenia specjalnego oraztych  pokrewnych form 
pomocy, które otrzymywa oby w szkole publicznej.  Niektóre us ugi zwi zane z kszta ceniem specjalnym 
mog  by  dost pne równie  dla dzieci zapisanych do szkó  prywatnych - ale typ i ilo  tych us ug b dzie 
ograniczona wewn trznymi ustaleniami szko y publicznej w regionie, w którym znajduje si  szko a 
prywatna, na temat wiadcze  dla uczniów szkó  prywatnych. Ustalenia szko y wypracowywane s  po 
konsultacjach z przedstawicielami szkó  prywatnych oraz z przedstawicielami rodziców dzieci 
niepe nosprawnych ucz szczaj cych do szkó  prywatnych. Szko a musi zdecydowa , w jaki sposób 
wykorzystywa  ograniczone federalne rodki finansowe przeznaczone na us ugi wiadczone przez szko y 
prywatne. Je eli szko a publiczna zdecyduje si  na wiadczenie jakichkolwiek us ug Pani/Pana dziecku, to 
musi wypracowa  plan us ug. Plan us ug zawiera cele oraz te elementy tradycyjnego programu IEP, które 
zostan  uznane za odpowiednie dla Pani/Pana dziecka. Plan okre la, które us ugi b d  wiadczone. 
 
Umieszczenie w szkole prywatnej gdy istnieje kwestia nieodp atnego nauczania publicznego 
 
Je eli zapisze Pan/i swoje dziecko do podstawowej lub redniej szko y niepublicznej w wyniku 
prze wiadczenia, e nie istnieje mo liwo  skorzystania z nieodp atnego nauczania publicznego, to mo e 
mie  miejsce co nast puje: 
 

 S d lub funkcjonariusz wys uchuj cy mo e za da  od okr gu, aby ten zwróci  Pani/Panu koszta 
zapisania dziecka do szko y niepublicznej, je eli zostanie ustalone, e przed zapisaniem dziecka 
okr g nie udost pni  bez zb dnej zw oki mo liwo ci nieodp atnego pobierania nauki w szkole 
publicznej. 

 
Zarz dzona przez funkcjonariusza wys uchuj cego kwota zwracanych kosztów mo e zosta  zmniejszona 
cz ciowo lub do zera: 
 



 Je eli podczas ostatniego spotkania IEP przed wypisaniem dziecka ze szko y publicznej, w którym 
bra /a Pan/i udzia , nie poinformowa /a Pan/i zespo u ds. IEP o odrzuceniu z o onej przez okr g 
propozycji miejsca nauczania dziecka oraz o swoich w tpliwo ciach i zamiarach zapisania dziecka 
do szko y lub placówki niepublicznej; 

 
 Je eli na 10 dni roboczych (wliczaj c w to wi ta przypadaj ce na dni robocze) przed wypisaniem 

dziecka ze szko y publicznej nie poinformowa /a Pan/i okr gu o wy ej wymienionych kwestiach; 
 

 Je eli przed wypisaniem dziecka ze szko y publicznej zosta /a Pan/i poinformowany/a przez okr g 
szkolny o planach okr gu w kwestii poddania dziecka ewaluacji, lecz nie umo liwi /a Pan/i 
przeprowadzenia takiej ewaluacji; lub 

 
 Je eli s d uzna Pan/i dzia ania za nieracjonalne; 

 
Zwrotu kosztów nie mo na odmówi  ani zmniejszy  z powodu braku zawiadomienia okr gu o ww. 
kwestiach, je eli: 
 

 Rodzic/opiekun nie potrafi pisa  i czyta  w j zyku angielskim; 
 Zastosowanie si  do wymogu udzielenia okr gowi tej informacji mog oby z du ym 

prawdopodobie stwem doprowadzi  do fizycznej lub powa nej emocjonalnej krzywdy dziecka; 
 Szko a uniemo liwi a Pani/Panu udzielenie tej informacji; 
 Nie zdawa /a Pan/i sobie sprawy z istnienia ww. wymogu udzielenia tej informacji. 

 
 

DYSCYPLINA UCZNIÓW NIEPE NOSPRAWNYCH 
 
Je eli zachowania Pana/i dziecka utrudniaj  mu lub innym uczniom nauk , to w programie IEP nale y 
uwzgl dni  strategie takie, jak pozytywna interwencja wobec zachowa  lub wsparcie pozytywne.   
 
Wydalenia krótkotrwa e (10 lub mniej dni naraz) 
 
Je eli Pani/Pana dziecko narusza szkolny kodeks post powania, to personel szko y mo e wydali  je z 
placówki na okres do dziesi ciu (10) dni w roku szkolnym.  Okr g szkolny nie jest zobowi zany do 
zapewnienia uczniowi nauki w okresie wydalenia, chyba e nauka zapewniana jest w podobnych 
okoliczno ciach uczniom pe nosprawnym. 
 
Wydalenia d ugotrwa e  
 
Wydalenia trwaj ce cznie dziesi  (10) lub wi cej dni w ci gu roku szkolnego mog  lub nie by  uwa ane 
za zmian  miejsca pobierania nauki przez dziecko, w zale no ci od charakteru tych wydale  i na podstawie 
takich czynników, jak d ugo  poszczególnych wydale , czny okres wydalenia w roku szkolnym oraz 
czas mi dzy wydaleniami.   
 
Je eli wydalenia dyscyplinarne trwaj  cznie d u ej, ni  10 dni, to okr g szkolny jest zobowi zany do 
zapewnienia uczniowi ci g ej nauki.  Personel szko y, po konsultacji z co najmniej jednym nauczycielem 
dziecka, musi okre li  zakres, w jakim nale y zapewni  dziecku nauk  tak, by mog o kontynuowa  
kszta cenie w ramach ogólnego programu (aczkolwiek w innym miejscu) oraz równie  podczas wydale  
mog o pracowa  nad osi gni ciem celów okre lonych w programie IEP. 
 
Wydalenie dyscyplinarne na okres d u szy ni  dziesi  dni w ci gu roku szkolnego mo e by  uznane przez 
w adze szkolne za zmian  placówki. W takim wypadku okr g szkolny w dniu podj cia decyzji o wydaleniu 
ucznia musi poinformowa  Pani /Pana o tej decyzji oraz do czy  do zawiadomienia informator o 
zabezpieczeniach proceduralnych.  Personel szko y, po konsultacji z co najmniej jednym nauczycielem 
dziecka, musi okre li  zakres, w jakim nale y zapewni  dziecku nauk   w okresie wydalenia. W zale no ci 



od potrzeb nast pi funkcjonalna ocena zachowania Pani/Pana dziecka i dziecko otrzyma pomoc w postaci 
interwencji wobec zachowania oraz technik modyfikacji zachowania, które maj  na celu zmian  i 
wyeliminowanie zachowa  niekorzystnych.  Poza tym najpó niej w ci gu dziesi ciu (10) dni od daty 
podj cia decyzji o wydaleniu dziecka nale y zwo a  zebranie IEP w celu zbadania zwi zku przyczynowego 
mi dzy niepe nosprawno ci  dziecka a jego niew a ciwym zachowaniem. 
 
Badanie zwi zku przyczynowego (ang. MDR) 
 
Przeprowadzaj c badanie zwi zku przyczynowego mi dzy niepe nosprawno ci  dziecka a jego 
niew a ciwym zachowaniem zespó  ds. IEP musi rozwa y  wszystkie maj ce znaczenie informacje 
dotycz ce ycia dziecka, w tym program IEP dziecka, obserwacje personelu oraz wszelkie maj ce zwi zek 
ze spraw  informacje dostarczone przez Pani /Pana.  Zespó  ds. IEP analizuje 
 

 czy zachowanie dziecka by o spowodowane jego niepe nosprawno ci  lub czy mia a ona 
bezpo redni znacz cy zwi zek z tym zachowaniem oraz 

 czy zachowanie to by o bezpo rednio spowodowane pora k  okr gu szkolnego we wdra aniu 
programu IEP dziecka. 

 
Je eli zespó  dojdzie do wniosku, e którekolwiek z powy szych stwierdze  jest prawdziwe, to zachowanie 
Pani/Pana dziecka nale y uwa a  za spowodowane jego niepe nosprawno ci .   
 

A.  Istnieje zwi zek przyczynowy z niepe nosprawno ci  
 

Je eli zespó  ds. IEP dojdzie do wniosku, e zaistnia  zwi zek przyczynowy z 
niepe nosprawno ci  dziecka, to zespó  jest zobowi zany do: 
 

 Przeprowadzenia funkcjonalnej analizy zachowania dziecka oraz wdro enia programu 
interwencji wobec zachowania, chyba, e okr g szkolny przeprowadzi  ju  tak  analiz  
przed wyst pieniem zachowania, które spowodowa o przeniesienie ucznia; 

 
 W sytuacji, w której program interwencji wobec zachowania jest realizowany - 

przeanalizowanie tego programu i/lub jego modyfikacja w zakresie  wynikaj cym z 
zaobserwowanego zachowania; oraz 

 
 Przeniesienie dziecka z powrotem do pierwotnego miejsca nauczania, chyba e zarówno 

Pan/i jak i okr g szkolny zgodzicie si  na zmian  tego miejsca; za wyj tkiem sytuacji, 
kiedy przeniesienie dziecka do tymczasowej innej placówki spowodowane by o 
u ywaniem narkotyków, broni lub spowodowaniem powa nych urazów cia a (zob. 
poni sze informacje nt. tymczasowego innego miejsca nauczania). 

 
A.  Nie istnieje zwi zek przyczynowy z niepe nosprawno ci  

 
Je eli uznano, e nie nie istnieje zwi zek przyczynowy mi dzy zachowaniem dziecka a jego 
niepe nosprawno ci , mog  zosta  zastosowane odpowiednie procedury dyscyplinarne, podobnie 
jak ma to miejsce w przypadków uczniów pe nosprawnych - z t  ró nic , e uczniom 
niepe nosprawnym wydalonym ze szko y na okres d u szy ni  10 dni w ci gu roku szkolnego 
przys uguje wiadczenie odpowiedniego nieodp atnego nauczania. 
 
Je eli okr g lokalny nadaje bieg stosownym procedurom dyscyplinarnym, którym ogólnie 
podlegaj  wszyscy uczniowie, to okr g musi osobie lub osobom podejmuj cym w sprawie danego 
ucznia ostateczn  decyzj  dostarczy  pod rozwag  wszelkie materia y dotycz ce kszta cenia 
specjalnego i zachowania Pani/Pana dziecka. 

 
Wys uchanie przez s d w trybie przyspieszonym 
 



Je eli nie zgadza si  Pan/i z decyzj  w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia dziecka lub z opini  o 
zwi zku przyczynowym, ma Pan/i prawo do z o enia wniosku o wys uchanie s dowe w trybie 
przyspieszonym. Lokalny okr g lub Stanowa Rada Edukacji w Illinois zobowi zane s  do zorganizowania 
wys uchania s dowego w trybie przyspieszonym je eli z o y Pan/i o to wniosek w formie pisemnej.  
 
Poza tym je eli okr g szkolny uwa a, e pozostawanie Pani/Pana dziecka w obecnej placówce o wiatowej z 
du ym prawdopodobie stwem mo e doprowadzi  do urazów Pani/Pana dziecka lub innych dzieci, to szko a 
mo e wnie  o wys uchanie s dowe w trybie przyspieszonym w celu przeniesienia dziecka do tymczasowej 
innej placówki o wiatowej. Funkcjonariusz wys uchuj cy mo e zarz dzi  takie przeniesienie nawet je eli 
zachowania Pani/Pana dziecka wynikaj  z jego lub jej niepe nosprawno ci.  
 
Wys uchanie s dowe w trybie przyspieszonym musi mie  miejsce w ci gu 20 szkolnych dni od z o enia 
wniosku i musi zako czy  si  og oszeniem decyzji w ci gu 10 szkolnych dni po wys uchaniu. 
 
Tymczasowe inne miejsce nauczania 
Tymczasowe inne miejsce nauczania to inne od pierwotnego miejsce wiadczenia us ug edukacyjnych 
przez okre lony czas z powodów dyscyplinarnych.  Miejsce to zostaje wyznaczone przez zespó  ds. IEP. 
Musi by  tak wybrane, aby dziecko nadal mog o w tym miejscu kontynuowa  prac  w ramach ogólnego 
programu nauczania, a tak e nadal mog o korzysta  z tych wiadcze  i modyfikacji, w tym tych 
wynikaj cych z bie cego programu IEP, które umo liwi  dziecku osi gni cie celów postawionych w 
programie IEP. Nowe miejsce pobierania nauki musi równie  wiadczy  us ugi i pomoc odnosz ce si  do 
zachowania, które spowodowa o wydalenie dziecka. 
  
Personel szko y mo e wydali  dziecko z bie cego miejsca pobierania nauki do innej tymczasowej 
placówki edukacyjnej bez Pani/Pana zgody, je eli dziecko: 
 

 przynosi do szko y lub obj tych opiek  szkoln  miejsc bro ; 
 wiadomie jest w posiadaniu lub u ywa nielegalnych rodków leczniczych albo sprzedaje lub 

zach ca do sprzeda y substancji regulowanej w szkole lub w obj tych opiek  szkoln  miejscach; 
 spowodowa o powa ne obra enia cia a innej osoby w szkole lub w miejscu obj tym opiek  

szkoln . 
 
Wydalenie ucznia do tymczasowej innej placówki o wiatowej nie mo e trwa  d u ej ni  45 dni niezale nie 
od tego, czy zachowanie dziecka zosta o uznane za wynikaj ce z jego niepe nosprawno ci, czy nie. 
 
Je eli nie zgodzi si  Pan/i z decyzj  szko y i wniesie o wys uchanie s dowe w trybie przyspieszonym 
celem uchylenia tej decyzji, to dziecko pozostanie w tymczasowym innym miejscu pobierania nauki do 
momentu zako czenia wys uchania, chyba, e Pani/i oraz okr g szkolny wspólnie zgodzicie si  na zmian  
tej sytuacji, albo up ynie okres 45 dni szkolnych. Okr g szkolny mo e wnie  o wys uchanie s dowe w 
trybie przyspieszonym i przeniesienie ucznia do innej placówki, je eli po up ywie 45 dni szkolnych okr g 
nadal uwa a dziecko za niebezpieczne.  

Ochrona uczniów niekwalifikuj cych si  jeszcze do kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form 
pomocy 
 
Je eli Pani/Pana dziecko nie zosta o zakwalifikowane do kszta cenia specjalnego, ale okr g wiedzia , e 
dziecko jest niepe nosprawne (przed wyst pieniem zachowania, z powodu którego zosta y uruchomione 
procedury dyscyplinarne),  to mo e Pan/i ubiega  si  o t  sam  ochron , która w tej sytuacji 
przys ugiwa aby uczniowi niepe nosprawnemu.  
Uwa a si , e okr g szkolny wiedzia  o niepe nosprawno ci dziecka, je eli: 
 

 wyrazi /a Pan/i na pi mie (lub ustnie, je eli rodzic/opiekun jest niepi mienny) opini , e dziecko 
wymaga kszta cenia specjalnego oraz pokrewne formy pomocy;  

 zachowanie dziecka i jego osi gni cia w szkole wskazuj  na potrzeb  kszta cenia specjalnego;  



 zg osi /a Pan/i wniosek o badanie, czy dziecko wymaga kszta cenia specjalnego;  
 jeden z nauczycieli dziecka lub osoba spo ród personelu okr gu zg osili do kierownika ds. 

edukacji specjalnej lub innego odpowiedniego pracownika okr gu wniosek o kszta cenie specjalne 
dla dziecka.  

 
Uwa a si , e okr g szkolny nie wiedzia  o niepe nosprawno ci dziecka, je eli: 

 nie zezwoli /a Pan/i na przeprowadzenie ewaluacji dziecka; 
 odmówi /a Pan/i skorzystania z pomocy; 
 po przeprowadzeniu ewaluacji uznano, e dziecko nie jest niepe nosprawne; 
 uznano, e przeprowadzenie ewaluacji nie jest konieczne i zosta /a Pan/i o tym poinformowany/a 

an pi mie.  
 
Je eli przed podj ciem post powania dyscyplinarnego wobec ucznia okr g nie wiedzia , e ucze  jest 
niepe nosprawny, to student mo e podlec tym samym procedurom dyscyplinarnym, którym podlegaj  
uczniowie pe nosprawni w podobnych okoliczno ciach. 
 
Ewaluacja, o któr  wniesiono w okresie, w którym student podlega procedurom dyscyplinarnym, musi by  
przeprowadzona w trybie przyspieszonym, jednak do momentu uzyskania wyników ewaluacji ucze  musi 
pozosta  w placówce o wiatowej wskazanej przez w adze szkolne. Je eli z przeprowadzonej ewaluacji 
wyniknie wniosek, e ucze  jest niepe nosprawny, to okr g lokalny musi zapewni  uczniowi kszta cenie 
specjalne oraz pokrewne formy pomocy. 
 
Zwracanie si  do organów cigania i organów s dowych oraz dzia ania tych organów 
Zg aszanie przez okr g lokalny i inne agencje  odpowiednim w adzom przest pstw dokonanych przez 
niepe nosprawnych uczniów nie jest zakazane. Nie ma równie  przeciwwskaza , aby organy cigania i 
organy s dowe spe nia y swój obowi zek egzekwowania prawa federalnego i stanowego w obliczu 
przest pstw pope nionych przez niepe nosprawnego ucznia. 
 
Okr gi lokalne oraz inne agencje zg aszaj c przest pstwo pope nione przez niepe nosprawnego ucznia 
musz  przekaza  odpowiednim w adzom do rozwa enia kopie materia ów dotycz cych kszta cenia 
specjalnego i zachowania ucznia. 



 
ROZPATRYWANIE SKARG 

 
Uwagi na temat wszelkich kwestii zwi zanych z identyfikacj , ewaluacj , umieszczeniem ucznia w 
placówce o wiatowej lub nieodp atnego wiadczenia uczniowi kszta cenia specjalnego nale y kierowa  do 
lokalnego okr gu szkolnego. 
 
Mo e Pan/i z o y  podpisan  pisemn  skarg  do Stanowej Rady Edukacji w Illinois zg aszaj c, e zosta y 
naruszone prawa Pani/Pana dziecka lub równie  innych niepe nosprawnych dzieci.  Formalna skarga musi 
zawiera  nast puj ce informacje: 
 

 O wiadczenie omawiaj ce zarzut pogwa cenia prawa lub praw oraz fakty, na których ten zarzut 
jest oparty. 

 Imiona, nazwiska, adresy oraz szko y uczniów, których dotyczy sprawa.  
 Podpis i informacje kontaktowe osoby wnosz cej skarg . 
 Propozycj  rozwi zania problemu. 

 
Ze skargi musi wynika , e do pogwa cenia praw dosz o nie dawniej, ni  jeden rok przed dat  otrzymania 
skargi.  Po otrzymaniu wa nej skargi Stanowa Rada Edukacji w Illinois:  
 

 Umo liwi Pani/Panu dostarczenie dodatkowych informacji na temat zarzutu. 
 Umo liwi okr gowi zaproponowanie rozwi zania problemu przedstawionego w skardze oraz 

zaproszenie rodzica do udzia u w post powaniu mediacyjnym lub innych post powaniach 
pojednawczych. 

 Przeanalizuje z o one dokumenty i oceni, czy dzia anie okr gu by o niezgodne z wymogiem 
wiadczenia kszta cenia specjalnego. 

 Wyda pisemn  decyzj  odnosz c  si  do wszystkich zarzutów, zawieraj c  informacj  o 
ustalonych faktach oraz wnioski, uzasadnienie decyzji, a tak e zarz dzenie dzia a  naprawczych. 

 
Dzia ania te b d  mia y miejsce w okresie 60 dni, o ile termin ten nie zostanie przed u ony ze wzgl du na 
okoliczno ci specjalne lub o ile rodzic i okr g nie zdecyduj  si  na wzi cie udzia u w procedurach 
maj cych na celu rozwi zanie problemu, takich jak np. mediacja.   
 
Je eli w skardze podniesiono jedn  lub wi cej kwestii, który podlegaj  równie  wys uchaniu s dowemu, to 
te cz ci skargi pozostan  w stanie zawieszenia do momentu zako czenia wys uchania.  Dodatkowo, je eli 
dana kwestia podleg a ju  uprzednio wys uchaniu s dowemu z udzia em tych samych stron, to decyzja, 
która zapad a w wys uchaniu jest wi ca, a kwestia nie b dzie ju  podejmowana w ramach procedur 
rozpatrywania skargi. 

 
MEDIACJA 

 
System mediacyjny stanu Illinois zosta  pomy lany jako rodek do rozwi zywania konfliktów 
wynikaj cych z rozbie nych opinii nt. zasadno ci wiadczenia dzieciom kszta cenia specjalnego oraz 
pokrewnych form pomocy. Mo e Pan/i z o y  wniosek o przeprowadzenie mediacji niezale nie od tego, 
czy planowane jest wys uchanie s dowe. Mediacji nie wolno jednak u ywa  jako sposobu na opó nienie 
lub blokowanie wys uchania.  Zarówno Pan/i jak i okr g szkolny musicie z w asnej woli zgodzi  si  na 
uczestnictwo w procesie mediacyjnym.  Us ug  t  organizuje i nadzoruje Stanowa Rada Edukacji w 
Illinois. Mediacja dost pna jest nieodp atnie zarówno dla Pani/Pana, jak i dla okr gu szkolnego. 
 
Mediacj  przeprowadza wykwalifikowany i bezstronny mediator, obeznany z technikami skutecznej 
mediacji i zaznajomiony z ustawodawstwem i przepisami zwi zanymi ze wiadczeniem kszta cenia 
specjalnego oraz pokrewnych formy pomocy. Mediator dzia a jako bezstronna strona trzecia i nie jest 
w adny do narzucenia którejkolwiek ze stron adnego dzia ania. 
 



Liczba uczestników powinna by  zwykle ograniczona do trzech osób na ka d  ze stron.  Mo e Pan/i 
przyprowadzi  prawnika, adwokata, t umacza i inne odpowiednie osoby.  Wszelkie dyskusje maj ce 
miejsce podczas mediacji uwa ane s  za poufne i nie mog  by  wykorzystane w charakterze dowodowym 
w adnym pó niejszym wys uchaniu s dowym ani post powaniu cywilnym. 
 
W trakcie spotkania mediacyjnego nie b dzie si  wymaga o, aby zmieni /a Pan/i przekonania nt. 
mo liwo ci dziecka. B dzie Pan/i poproszony/a o: (a) rozwa enie innych rozwi za , które mog yby 
znale  si  w programie IEP dziecka, (b) wys uchanie opinii drugiej strony, (c) realistyczne podej cie do 
mo liwo ci dziecka oraz do kwestii obowi zków i zasobów okr gu.  
 
Je eli spotkanie mediacyjne doprowadzi do ugody, to zostanie napisana umowa podpisana przez 
Pani /Pana oraz przez przedstawiciela okr gu szkolnego. Umowa podpisana przez przedstawiciela jest 
wi ca.  Umowy mediacyjne s  prawnie wi ce i egzekwowalne we wszystkich w a ciwych s dach 
stanowych oraz w s dzie okr gowym Stanów Zjednoczonych.  
 
Próby rozwi zania konfliktu za pomoc  mediacji nie b d  uznawane za materia  dowodowy w adnym 
pó niejszym post powaniu administracyjnym ani cywilnym, za wyj tkiem wykorzystania ich w celu 
zaznaczenia, e mediacja mia a miejsce oraz za wyj tkiem umów uzgodnionych jako wynik mediacji. 
Mediatora nie wolno powo ywa  na wiadka w adnym pó niejszym post powaniu administracyjnym ani 
cywilnym. 
 
Je eli chce Pan/i z o y  wniosek o mediacj  lub uzyska  wi cej informacji na temat systemu mediacji, 
mo e Pan/i zwróci  si  do Wydzia u Edukacji Specjalnej Stanowej Rady Edukacji w Illinois, pod numerem 
telefonu 217/782-5589 lub pod nieodp atnym dla rodziców numerem 866/262-6663. 
 

WYS UCHANIE PRZEZ S D 
 
Wniosek o wys uchanie przez s d 
 
Oprócz skorzystania z mediacji i stanowych procedur rozpatrywania skarg, ma Pan/i równie  prawo do 
z o enia wniosku o rozpatrzenie sprawy na bezstronnym, przys uguj cym ka demu obywatelowi 
posiedzeniu s dowym.  Posiedzenie takie jest procesem prawnym, podczas którego funkcjonariusz 
przes uchuj cy zbiera dowody oraz wys uchuje zezna  Pani/Pana i przedstawiciela okr gu szkolnego celem 
wydania prawnie wi cej decyzji.  Zarówno Pani/Panu jak i okr gowi szkolnemu przys uguje prawo do 
wniesienia o wys uchanie przez s d w sprawie zg oszonej przez okr g propozycji b d  odmowy wszcz cia 
lub zmiany procesu rozpoznania lub ewaluacji ucznia, umieszczenia go w placówce o wiatowej lub w 
sprawie nieodp atnego wiadczenia przez okr g odpowiednich us ug edukacyjnych.  
 
Wniosek o wys uchanie przez s d nale y z o y  w formie pisemnej do kuratora okr gu, w którym 
zamieszkuje Pan/i wraz z dzieckiem. Wniosek musi zawiera  nast puj ce informacje: 
 

 Imi , nazwisko oraz adres ucznia; 
 Nazw  szko y, do której ucz szcza ucze ; 
 Opis problemu, który jest przedmiotem skargi i który dotyczy danej propozycji lub zmiany, w tym 

zestaw faktów odnosz cych si  do tego problemu; 
 Propozycj  rozwi zania problemu w stopniu znanym i dost pnym rodzicowi w momencie 

sk adania wniosku. 
 
W ci gu 5 dni szkolnych od otrzymania wniosku o wys uchanie s dowe okr g zwróci si  listem poleconym 
do Stanowej Rady Edukacji w Illinois z pro b  o mianowanie bezstronnego funkcjonariusza, który 
przeprowadzi wys uchanie.  Wzorcowy formularz wniosku o wys uchanie s dowe musi by  dost pny na 

danie. 
 
W ci gu 5 dni kalendarzowych od z o enia wniosku do okr gu ma Pan/i prawo do z o enia wniosku 
uzupe nionego, który mo e zawiera  kwestie nieporuszone we wniosku pierwotnym.   Po up ywie 5 dni 



kalendarzowych wniosek uzupe niony b dzie mo na z o y  wy cznie za zgod  okr gu lub za 
zezwoleniem funkcjonariusza wys uchuj cego.  Je eli z o ony przez Pani /Pana wniosek uzupe niony 
zawiera  b dzie kwestie inne, ni  kwestie podniesione w pierwotnym wniosku o wys uchanie, to wszelkie 
zwi zane z wys uchaniem terminy nale y liczy  od pocz tku. Mo e to równie  oznacza  konieczno  
uczestnictwa w nowych spotkaniach ugodowych i spotkaniach wst pnych (zob. poni ej).  
 
Spotkania ugodowe 
 
Przed rozpocz ciem bezstronnego wys uchania s dowego okr g zwo a spotkanie z Pani /Panem oraz z 
tymi cz onkami zespo u ds. IEP, którzy maj  szczegó owe wiadomo ci na temat faktów zg oszonych we 
wniosku o wys uchanie.  Celem spotkania ugodowego jest dyskusja nad Pani/Pana wnioskiem o 
wys uchanie oraz nad faktami b d cymi przyczyn  z o enia wniosku. Dzi ki temu spotkaniu okr g szkolny 
b dzie mia  mo liwo  próby rozwi zania konfliktu.  

Spotkanie ugodowe:  
 

 musi by  przeprowadzone w ci gu 15 dniu od otrzymania zawiadomienia okr gu o wniosku o 
wys uchanie; 

 musi mie  w ród uczestników przedstawiciela okr gu w adnego do podejmowania decyzji; 
 nie mo e mie  w ród uczestników prawnika okr gu - chyba, e Pan/i równie  pojawi si  z 

prawnikiem; 
 musi umo liwi  Pani/Panu omówienie swojego wniosku o wys uchanie. 

 
Wspólnie z okr giem mo e Pan/i uzgodni  w formie pisemnej, e spotkanie ugodowe si  nie odb dzie lub 
zgodzi  si , równie  w formie pisemnej, na przeprowadzenie post powania mediacyjnego w formie 
opisanej powy ej.  Do mediacji mo na uciec si  równie  w pó niejszym terminie, je eli spotkanie 
ugodowe nie zako czy si  sukcesem. 
 
Je eli dojdzie do ugody, to strony musz  spisa  prawnie wi c  umow , która zostanie podpisana przez 
Pani /Pana oraz przez przedstawiciela okr gu szkolnego. Umowa podpisana przez przedstawiciela jest 
wi ca. Podpisana umowa jest zwykle prawnie wi ca i egzekwowalna we wszystkich w a ciwych 
s dach stanowych oraz w s dzie okr gowym Stanów Zjednoczonych.  Ka da ze stron mo e jednak 
uniewa ni  tak  umow  w ci gu trzech (3) dni roboczych od jej podpisania. Umow  uniewa nia si  
przedstawiaj c drugiej stronie w formie pisemnej  zawiadomienie o zamiarze jej uniewa nienia. 
 
Je eli okr g szkolny nie rozwi za  w sposób Pani /Pana zadowalaj cy problemu le cego u podstaw 
wniosku o wys uchanie w ci gu trzydziestu (30) dni od otrzymania wniosku, to b d  kontynuowane 
procedury prowadz ce do wys uchania.  Terminy wys uchania rozpoczn  swój bieg w momencie 
sko czenia si  tego trzydziestodniowego okresu. 
 
Poza przypadkiem, w którym Pan/i oraz okr g szkolny wspólnie zgodzili cie si  na rezygnacj  ze 
spotkania ugodowego i mediacji, je eli to Pan/i z o y /a wniosek o wys uchanie, to fakt Pani/Pana 
nieobecno ci na spotkaniu ugodowym przesunie terminy zarówno spotkania ugodowego jak i wys uchania 
do momentu, w którym to spotkanie si  odb dzie.  W rzadkich przypadkach funkcjonariusz wys uchuj cy 
mo e odrzuci  Pani/Pana wniosek o wys uchanie, je eli zostanie ustalone, e umy lnie utrudni /a Pan/i 
okr gowi przeprowadzenie spotkania ugodowego. 
 
Wyznaczenie bezstronnego funkcjonariusza wys uchuj cego 
 
Stanowa Rada Edukacji w Illinois wyznaczy bezstronnego funkcjonariusza, który przeprowadzi 
wys uchanie.  Funkcjonariusz wys uchuj cy nie mo e by   pracownikiem adnej z agencji zaanga owanych w 
kszta cenie lub opiek  nad Pani/Pana dzieckiem,  nie mo e równie  mie  adnych osobistych ani 
zawodowych zwi zków ze spraw  mog cych zak óci  obiektywno  wys uchania. 

 



Strona w wys uchaniu s dowym ma prawo do jednokrotnego za dania zmiany funkcjonariusza 
wys uchuj cego. Wniosek o zmian  funkcjonariusza nale y z o y  w formie pisemnej do Stanowej Rady 
Edukacji w Illinois w ci gu 5 dni od otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu funkcjonariusza. Je eli i 
Pan/i i okr g z o ycie pisemne wnioski tego samego dnia i zostan  one przyj te jednocze nie, to Stanowa 
Rada Edukacji w Illinois uzna, e zmiana funkcjonariusza nast puje na wniosek strony, która wnosi a o 
wys uchanie. Prawo drugiej strony do za dania zmiany funkcjonariusza b dzie ca kowicie chronione. Gdy 
strona wys uchania z o y poprawny wniosek o zmian  funkcjonariusza wys uchuj cego, Stanowa Rada 
Edukacji w Illinois losowo wybierze i mianuje innego funkcjonariusza w ci gu 3 dni. 
 
Je eli mianowany funkcjonariusz nie jest dost pny lub wycofa si  zanim strony zostan  powiadomione o 
jego mianowaniu, to Stanowa Rada Edukacji w Illinois wyznaczy kolejnego funkcjonariusza. 
 
Spotkanie przed wys uchaniem s dowym 
 
Je eli Pan/i i okr g nie jeste cie w stanie doj  do porozumienia drog  spotka  ugodowych, to 
rozpoczynaj  si  procedury wprowadzaj ce do wys uchania.  O ile funkcjonariusz wys uchuj cy nie 
przed u y  zgodnie z przepisami tego terminu, to decyzja wynikaj ca z wys uchania s dowego musi zosta  
podj ta w ci gu 45 dni od zako czenia opisanego powy ej post powania ugodowego.  Przed rozpocz ciem 
wys uchania funkcjonariusz wys uchuj cy musi przeprowadzi  ze stronami spotkanie wst pne. 
 
W ci gu 5 dni od otrzymania od Stanowej Rady Edukacji w Illinois pisemnego zawiadomienia, mianowany 
funkcjonariusz wys uchuj cy musi skontaktowa  si  ze stronami celem uzgodnienia miejsca i czasu 
spotkania wst pnego.  Spotkanie wst pne mo e odby  si  drog  telefoniczn , albo osobi cie, wed ug 
uznania funkcjonariusza wys uchuj cego, po konsultacji z Pani /Panem oraz z okr giem. Podczas 
spotkania wst pnego zarówno od Pani/Pana, jak i od okr gu b dzie si  oczekiwa o wyjawienia: 
 

1) kwestii, które wg strony s  przedmiotem dysputy prowadz cej do wys uchania; 
2) wiadków, którzy mog  zosta  powo ani podczas wys uchania; 
3) listy dokumentów, które mog  zosta  zaprezentowane podczas wys uchania.   
 

Uwaga: je eli podczas spotkania wst pnego podniesie Pan/i kwestie, które nie zosta y zg oszone we 
wniosku o wys uchanie, to mo e by  Pan/i poproszony/a o z o enie wniosku uzupe nionego, a tak e o 
uczestnictwo w kolejnym post powaniu ugodowym i spotkaniu wst pnym.  Z o enie wniosku 
uzupe nionego mo e równie  spowodowa  przesuni cie terminu wys uchania.  (Zob. wy ej w sekcji: 
"Wniosek o wys uchanie przez s d".) 
 
Po zako czeniu spotkania wst pnego funkcjonariusz wys uchuj cy musi sporz dzi  raport ze spotkania i 
w czy  go do dokumentów wys uchania s dowego. Raport ten musi zawiera , ale nie musi ogranicza  si  
do: 
 

 Kwestie, w kolejno ci ich przestawienia, oraz wszelkie zmiany terminów uczynione na rzecz stron 
lub wiadków 

 ustalenie zasadno ci i przydatno ci dokumentów lub wiadków, je eli kwestia ta zosta a 
podniesiona przez któr  ze stron lub przez funkcjonariusza; oraz 

 wykaz zg oszonych (i uzgodnionych) faktów, które by y dyskutowane podczas spotkania 
wst pnego. 

 
Prawa przed wys uchaniem 
 
Ma Pan/i prawo do: 
 

 towarzystwa i poradnictwa doradcy oraz osób o wiedzy specjalistycznej na temat problemów 
uczniów niepe nosprawnych; 

 wgl du do wszelkich szkolnych dokumentów dotycz cych ucznia oraz do wykonania kopii tych 
dokumentów; 



 dost pu do posiadanego przez okr g wykazu niezale nych specjalistów przeprowadzaj cych 
ewaluacje oraz do przeprowadzenia na w asny koszt niezale nej ewaluacji ucznia; 

 zawiadomienia najpó niej na 5 dni przed rozpocz ciem wys uchania o dowodach, które b d  
przedstawione; 

 zobowi zania do uczestnictwa w wys uchaniu dowolnego pracownika okr gu szkolnego lub innej 
osoby mog cej by  w posiadaniu informacji o potrzebach, umiej tno ciach, zaproponowanym 
programie lub statusie ucznia; 

 zg oszenia wniosku o obecno  t umacza na wys uchaniu; 
 zamro enia statusu ucznia w kwestii umieszczenia w placówce o wiatowej oraz jego 

zakwalifikowania do momentu zako czenia post powania administracyjnego i s dowego; oraz 
 zg oszenia wniosku o wys uchanie w trybie przyspieszonym, aby zmieni  miejsce pobierania 

przez Pani/Pana dziecka nauki - je eli nie zgadza si  Pan/i z werdyktem okr gu w sprawie 
zwi zku przyczynowego lub z wydaleniem ucznia przez okr g do przej ciowego zamiennego 
miejsca nauczania.   

 
Prawa podczas wys uchania 
 
Ma Pan/i prawo do: 
 

 sprawiedliwego, bezstronnego i uporz dkowanego wys uchania; 
 przedstawienia dowodów, zezna  oraz argumentów koniecznych do wsparcia i/lub wyja nienie 

dyskutowanych kwestii; 
 wys uchania zamkni tego dla publiczno ci; 
 obecno ci Pani/Pana dziecka podczas wys uchania; 
 konfrontowania i przes uchiwania wiadków; oraz 
 zakazania przedstawiania dowodów, które nie zosta y zg oszone co najmniej na 5 dni przed 

wys uchaniem. 
 
Wys uchanie 
 
Stanowa Rada Edukacji w Illinois oraz funkcjonariusz wys uchuj cy musz  doprowadzi  do wys uchania 
w ci gu 45 dni od otrzymania wniosku o wys uchanie, chyba e funkcjonariusz wys uchuj cy na wniosek 
dowolnej ze strony wyd u y ten okres o okre lony czas. W ci gu 10 dni od zako czenia wys uchania 
funkcjonariusz wys uchuj cy musi wyda  pisemn  decyzj  omawiaj c  sporne kwestie, fakty ustalone na 
podstawie dowodów i zezna , wnioski prawne oraz wyrok. Funkcjonariusz wys uchuj cy musi podj  
decyzje w ka dej z poruszonej we wniosku o wys uchanie kwestii (chyba, e przed wys uchaniem strony 
dosz y w tych kwestiach do ugody) oraz wyda  na podstawie ustalonych w post powaniu faktów ogóln  
opini , czy okr g zapewni  uczniowi nieodp atne odpowiednie kszta cenie publiczne. 
 



Wys uchanie w trybie przyspieszonym 
 
Jak opisano powy ej (zob. sekcj  "Dyscyplina uczniów niepe nosprawnych") istnieje mo liwo  zg oszenia 
wniosku o wys uchanie w trybie przyspieszonym, je eli nie zgadza si  Pan/i z decyzj  okr gu o 
dyscyplinarnym wydaleniu Pani/Pana dziecka z dotychczasowej placówki o wiatowej.  Wys uchania w 
trybie przyspieszonym s  w wielu aspektach podobne do wys ucha  zwyk ych, istnieje jednak mi dzy nimi 
kilka powa nych ró nic.  Najwa niejsze ró nice mi dzy wys uchaniami w trybie przyspieszonym a 
wys uchaniami zwyk ymi to: 
 

 Spotkanie ugodowe musi zosta  zwo ane w ci gu siedmiu (7) dni kalendarzowych od momentu 
z o enia wniosku o wys uchanie w trybie przyspieszonym; 

 Wys uchanie musi by  przeprowadzone w ci gu dwudziestu (20) dni szkolnych od momentu 
z o enia wniosku o wys uchanie; 

 Decyzja wynikaj ca z wys uchania musi zosta  przygotowana w ci gu 10 szkolnych dni od 
zamkni cia wys uchania; 

 Nie istnieje mo liwo  wnioskowania o zmian  funkcjonariusza wys uchuj cego. 
 
Wiosek o wyja nienie decyzji 
 
Po wydaniu decyzji funkcjonariusz wys uchuj cy pozostaje w funkcji funkcjonariusza w a ciwego dla 
sprawy wy cznie celem rozpatrzenia ewentualnego wniosku o wyja nienie decyzji. Wniosek taki mo e 
z o y  ka da ze stron. Mo e Pan/i wnie  o wyja nienie ostatecznej decyzji sk adaj c w formie pisemnej 
wniosek do funkcjonariusza wys uchuj cego w ci gu 5 dni od otrzymania decyzji. Wniosek o wyja nienie 
musi zawiera  t  cz  decyzji, o której wyja nienie Pan/i wnosi.  Kopi  wniosku nale y wys a  poczt  do 
wszystkich zwi zanych z wys uchaniem stron oraz do Stanowej Rady Edukacji w Illinois. Funkcjonariusz 
wys uchuj cy zobowi zany jest do udzielenia wyja nienia wyszczególnionej cz ci decyzji lub do 
odrzucenia wniosku w formie pisemnej w ci gu 10 dni od jego otrzymania. 
 
Odwo anie od decyzji 
 
Po wys uchaniu przez s d strona nieusatysfakcjonowana ostateczn  decyzj  funkcjonariusza 
wys uchuj cego ma prawo do wszcz cia post powania cywilnego. Post powanie cywilne mo na 
wszcz  w dowolnym w a ciwym s dzie stanowym lub w s dzie okr gowym Stanów Zjednoczonych w 
ci gu 120 dni od momentu rozes ania decyzji do stron.  Informacje na temat procedur wymaganych przy 
takim post powaniu dost pne s  w biurach s dów przyjmuj cych tego typu wnioski. 
 
Placówka, w której dziecko pobiera nauk   
 
Podczas oczekiwania na rozpocz cie wys uchania lub innego post powania s dowego, Pani/Pana dziecko 
musi pozosta  w aktualnej placówce o wiatowej. Dziecko na ten okres zatrzymuje ten status 
kwalifikacyjny i prawo do kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy, które by y mu 
przyznane w momencie sk adania wniosku o wys uchanie. Je eli jednak ucze  zosta  przeniesiony przez 
okr g do innej placówki o wiatowej w wyniku naruszenia przez niego dyscypliny i fakt przeniesienia 
dziecka jest przedmiotem wys uchania w trybie przyspieszonym, to do momentu wydania ostatecznej 
decyzji wys uchania ucze  pozostanie w tej placówce.  (Zob. powy ej sekcj  "Dyscyplina uczniów 
niepe nosprawnych")   
 
 
Pokrycie honorarium adwokackiego 
 
W dowolnym dzia aniu lub post powaniu wszcz tym na podstawie Ustawy o Nauczaniu Osób 
Niepe nosprawnych, s d w a ciwy mo e zarz dzi  pokrycie racjonalnych honorariów adwokackich.  
Honorarium adwokackie oznacza koszta poniesione przez Pani/Pana adwokata (wy czaj c adwokatów 
nieposiadaj cych licencji oraz innych nieb d cych adwokatami reprezentantów) wynikaj ce z 



reprezentowania Pani/Pana podczas post powania zwi zanego z wys uchaniem s dowym.  S d mo e 
zarz dzi  pokrycie takich honorariów: 
 

 b d cemu stron  wygran  rodzicowi lub opiekunowi niepe nosprawnego ucznia; 
 b d cym stron  wygran  stanowej agencji edukacyjnej lub okr gowi, przeciwko adwokatowi  

rodzica zg aszaj cego skarg  lub w przypadku spraw s dowych wszcz tych z powodów 
niepowa nych, nieracjonalnych lub wszcz tych bezpodstawnie; 

 b d cym stron  wygran  stanowej agencji edukacyjnej lub okr gowi, przeciwko adwokatowi  
rodzica lub rodzicowi, je eli skarga rodzica lub sprawa s dowa zosta y za o one z niestosownych 
powodów, takich jak n kanie, powodowanie zb dnej zw oki lub zb dne powi kszanie kosztów  
post powania s dowego. 

 
Kwoty na pokrycie honorariów ustalane s  na podstawie stawek powszechnie stosowanych za odpowiednie 
us ugi odpowiedniej jako ci w spo eczno ci, w której dzia anie lub post powanie s dowe ma miejsce.  
Kwoty na pokrycie honorariów mog  zosta  pomniejszone przez s d na podstawie szeregu czynników 
takich, jak np. nieracjonalnie wysokie stawki, sztucznie przed u one post powanie, czy doj cie przez 
strony do porozumienia.  Mocno zaleca si  przedyskutowanie tych kwestii z adwokatem.   
 
 

RODZIC ZAST PCZY DS. KSZTA CENIA 
 
Okr g szkolny musi wykona  wszelkie racjonalne próby skontaktowania si  z rodzicem dziecka, dla 
którego zg oszono wniosek o lub które potrzebuje kszta cenia specjalnego oraz pokrewnych form pomocy. 
Je eli nie jest mo liwe zidentyfikowanie lub zlokalizowanie rodzica lub je eli dziecko znajduje si  pod 
opiek  stanu i jest zakwaterowane przez stan, to Stanowa Rada Edukacji w Illinois musi wyznaczy  dla 
dziecka rodzica zast pczego ds. kszta cenia, celem zapewnienia dziecku wszelkich przys uguj cych mu w 
zakresie nauczania praw. Je eli dziecko znajduje si  pod opiek  stanu, to rodzic zast pczy ds. kszta cenia 
mo e zosta  wyznaczony przez s dziego nadzoruj cego kwestie opieki nad dzieckiem. W przypadku 
samotnego bezdomnego ucznia okr g wyznaczy rodzica zast pczego.  Je eli dziecko mieszka z rodzin  
zast pcz  lub z osob  spokrewnion , to wyznaczenie rodzica zast pczego ds. kszta cenia nie jest 
konieczne. W takiej sytuacji przedstawiciel rodziny zast pczej lub osoba spokrewniona reprezentuj  
wszystkie mieszkaj ce z nimi dzieci w kwestii ich potrzeb edukacyjnych. 
 
Je eli szko a wyznaczy a Pani /Pana na rodzica zast pczego, to przys uguj  Pani/Panu wszystkie 
omówione w niniejszym dokumencie prawa.  Rodzic zast pczy ds. kszta cenia nie mo e by  pracownikiem 
agencji publicznej zaanga owanej w nauczanie lub opiek  nad dzieckiem, nie mo e by  w pozycji 
konfliktu interesów z dzieckiem, oraz musi posiada  wiedz  i umiej tno ci pozwalaj ce na adekwatne 
reprezentowanie interesów dziecka. Je eli jest Pan/i pracownikiem placówki mieszkaniowej, to mo e Pan/i 
zosta  wyznaczony/a na rodzica zast pczego ds. kszta cenia dziecka zamieszka ego w tej placówce, pod 
warunkiem, e placówka zapewnia wy cznie niezwi zan  z nauczaniem opiek . 
 
Jako rodzic zast pczy ds. kszta cenia mo e Pan/i reprezentowa  dziecko we wszystkich sprawach 
odnosz cych si  do identyfikacji, ewaluacji, umieszczenia w placówkach o wiatowych oraz wiadczenia 
nieodp atnego odpowiedniego nauczania publicznego. 
 

DOKUMENTACJA EDUKACYJNA UCZNIA 
 
Lokalny okr g odpowiedzialny jest za ochron  poufno ci dokumentacji edukacyjnej Pani/Pana dziecka.  
Jako rodzic ma Pan/i prawo do wgl du i analizy gromadzonej, utrzymywanej i wykorzystywanej przez 
okr g dokumentacji edukacyjnej swojego dziecka. Okr g zobowi zany jest do udost pnienia dokumentacji 
edukacyjnej ucznia bez zb dnej zw oki na wniosek, a tak e przed wszelkimi zebraniami dotycz cymi 
identyfikacji, ewaluacji czy umieszczenia ucznia w placówce. Dokumentacja musi zosta  udost pniona nie 
pó niej ni  w ci gu 15 szkolnych dni po z o eniu wniosku.  Prawo do wgl du i analizy dokumentacji 
edukacyjnej ucznia zawiera: 



 
 prawo do otrzymania od okr gu szkolnego odpowiedzi na racjonalne pro by o wyja nienie i 

interpretacj  zapisów; 
 

 prawo do ustanowienia pe nomocnika do przegl du i analizy dokumentacji; oraz 
 

 prawo do otrzymania od okr gu szkolnego kopii dokumentacji edukacyjnej ucznia, je eli brak 
tych kopii efektywnie uniemo liwia skorzystanie z prawa do wgl du i analizy zapisów w miejscu, 
w którym s  one przechowywane. 

 
Lokalny okr g szkolny musi wychodzi  z za o enia, e ma Pan/i prawo do wgl du i analizy dokumentacji 
dotycz cej swojego dziecka, chyba, ze okr g szkolny zosta  poinformowany, e zgodnie z obowi zuj cym 
prawem stanowym dotycz cym takich kwestii jak przyznawanie opieki, separacja czy rozwód nie ma Pan/i 
tego prawa. 
 
Je eli dane dokumenty zawieraj  informacj  o wi cej, ni  jednym uczniu, to ma Pan/i prawo do przegl du 
wy cznie tych informacji, które dotycz  Pani/Pana dziecka, b d  prawo do zostania poinformowanym o 
tych konkretnych informacjach. 
 
Na Pani/Pana wniosek lokalny okr g szkolny zobowi zany jest do udost pnienia wykazu typów i 
lokalizacji dokumentacji edukacyjnej ucznia gromadzonej, utrzymywanej i wykorzystywanej przez okr g. 
 
Op aty za wyszukiwanie, pobieranie oraz kopiowanie dokumentów 
 
Lokalny okr g szkolny nie mo e pobiera  op at za wyszukiwanie i pobieranie informacji.  Okr g mo e 
jednak pobiera  op aty w wysoko ci do $.35 na stron  zapisów za ich kopiowanie, o ile op ata ta w 
efektywny sposób nie uniemo liwia Pani/Panu skorzystania ze swojego prawa do wgl du i analizy tych 
dokumentów. 
 
Dziennik dost pu 
 
Okr gowi wolno wyda  te informacje wy cznie za Pani/Pana zgod , chyba, e stanowe b d  federalne 
prawo stanowi inaczej.  Lokalny okr g szkolny musi prowadzi  dziennik z zapisem wszystkich 
osób/instytucji, którym udost pniono dokumentacj  edukacyjn  ucznia gromadzon , utrzymywan  lub 
wykorzystywan  przez okr g (za wyj tkiem udost pniania tej dokumentacji rodzicom oraz uprawnionym 
pracownikom okr gu). Zapisy musz  zawiera  imi  i nazwisko/nazw  podmiotu, dat  uzyskania dost pu 
do akt oraz cel tego dost pu. 
 
Zmiany zapisów dokumentacji na wiosek rodzica 
 
Je eli uwa a Pan/i, e informacje zawarte w dokumentacji dziecka s  niedok adne, myl ce albo naruszaj  
prawa dziecka, to mo e Pan/i zwróci  si  do okr gu szkolnego o zmian  tych zapisów. Lokalny okr g 
szkolny zobowi zany jest do podj cia decyzji w sprawie zmiany zapisów w ci gu 15 szkolnych dni od 
otrzymania wniosku. Je eli okr g odmówi dokonania wnioskowanej zmiany informacji, to musi 
poinformowa  Pani /Pana o tej odmowie oraz o Pani/Pana prawie do zebrania w celu omówienia i 
przedyskutowania zapisów. 
 
Okr g szkolny jest zobowi zany, na Pani/Pana wiosek, zorganizowa  spotkanie, podczas którego b dzie 
Pan/i mia /a mo liwo  przedstawienia swojego punktu widzenia na informacje zawarte w aktach dziecka. 
Spotkanie to nie jest formalnym wys uchaniem s dowym i nie jest prowadzone przez mianowanego przez 
Stanow  Rad  Edukacji w Illinois funkcjonariusza wys uchuj cego - jest to spotkanie na szczeblu 
lokalnym. 
 
Je eli w wyniku spotkania zostanie uznanie, e informacje w aktach s  niedok adne, myl ce lub naruszaj  
prawa Pani/Pana dziecka, to okr g szkolny zobowi zany jest do zmiany tych informacji oraz do 
zawiadomienia Pani/Pana w formie pisemnej o dokonaniu zmiany. 



 
Je eli w wyniku spotkania zostanie uznanie, e informacje w aktach nie s  niedok adne, myl ce i nie 
naruszaj  praw Pani/Pana dziecka, to okr g szkolny zobowi zany jest do poinformowania Pani/Pana o 
mo liwo ci do czenia do akt Pani/Pana o wiadczenia i komentarza na temat spornych zapisów lub 
uzasadnienia niezgody z decyzj  okr gu szkolnego. Takie o wiadczenie lub uzasadnienie zostaje 
umieszczone w aktach dziecka i musi by  utrzymywane przez okr g jako cz   dokumentacji tak d ugo, 
jak w dokumentacji znajduj  si  sporne zapisy le ce u podstaw tego o wiadczenia lub komentarza. Przy 
udost pnianiu przez okr g zapisów jakiemukolwiek podmiotowi udost pnione musi by  równie  to 
o wiadczenie. 
 
 

PRZENIESIENIE PRAW RODZICIELSKICH 
 
Po sko czeniu 18 lat Pani/Pana dziecko staje si  uczniem pe noletnim. O ile okr g szkolny nie zostanie 
poinformowany inaczej, to w tym momencie wszelkie omówione w niniejszym dokumencie prawa 
rodzicielskie zostan  przeniesione na ucznia. Zachowa Pan/i prawo do otrzymywania wszystkich 
wymaganych zawiadomie  i uprzedze  - b d  one wysy ane zarówno od Pani/Pana, jak i do dziecka. 
 
W momencie sko czenia przez dziecko 17 lat, lub wcze niej, IEP musi zawiera  informacj , e zarówno 
Pan/i jak i dziecko zostali cie poinformowani o przeniesieniu praw, które nast pi w momencie sko czenia 
przez dziecko 18 lat. Dodatkowo podczas tego spotkania IEP otrzymacie Pa stwo formularz Upowa nienie 
do podejmowania decyzji w sprawach nauczania. 
 
Dziecko mo e wykorzysta  ten formularz, je eli zdecyduje si  w momencie osi gni cia pe noletno ci na 
upowa nienie Pani/Pana lub innej osoby do reprezentowania jego interesów w kwestii edukacji.  Formularz 
po wype nieniu nale y przekaza  lokalnemu okr gowi szkolnemu. 
 
Formularz upowa nienia musi wymienia  osob  upowa nion  do reprezentowania interesów dziecka w 
kwestii edukacji oraz zawiera  podpisy tej osoby i dziecka (ewentualnie, je eli z o enie tradycyjnego 
podpisu nie jest wykonalne, mo na u y  zapisu wideo, itp. technik  wynikaj cych z niepe nosprawno ci 
dziecka).  Dziecko mo e w ka dej chwili cofn  upowa nienie i korzysta  z prawa do samodzielnego 
podejmowania decyzji o swoim kszta ceniu.  Upowa nienie wa ne jest przez rok od momentu podpisania 
go. Istnieje mo liwo  corocznego przed u ania go.   
 

 
Niniejsza informacja o prawach rodzicielskich zosta a stworzona przez Wydzia  Edukacji Stanów 
Zjednoczonych, Biuro ds. Programów Nauczania Specjalnego, oraz zmodyfikowana przez Stanow  Rad  
Edukacji w Illinois celem uzgodnienia jej z lokalnymi prawami Illinois. 
 
Ponownie autoryzowana Ustawa o Nauczaniu Osób Niepe nosprawnych z roku 2004 (ang. IDEA 2004) 
nabra a mocy prawnej 3 grudnia 2004.  Postanowienia ustawy wesz y w ycie 1 lipca 2005.  Stanowa Rada 
Edukacji w Illinois przekazuje Pani/Panu niniejsze Zawiadomienie o zabezpieczeniach proceduralnych w 
celu u wiadomienia Pani/Panu jej/jego praw w wietle modyfikacji prawa federalnego. 
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Zobowi zanie Stanowej Rada Edukacji 
 
Stanowa Rada Edukacji w Illinois zatwierdza i wdra a polityk  "jak najmniej restrykcyjnego otoczenia" (dalej ang. 
LRE), która spe nia wymagania Ustawy o Nauczaniu Osób Niepe nosprawnych z roku 1997 (ang. "IDEA" 97) i 
przepisów powi zanych, 34 C.F.R. (Kodeks federalny) §300.550-330.556. Stanowa Rada Edukacji w Illinois 
zgodnie z federalnym prawem i przepisami zapewni, e Stan Illinois efektywnie wdro y polityk  LRE, jak równie  
odpowiednie przepisy i regulacje. Stanowa Rada Edukacji w Illinois podejmie si  aktywnego i widocznego 
przewodnictwa w tej kwestii, aby mie  pewno , e wszystkie publiczne i prywatne instytucje i o rodki opieki 
b d ce pod kontrol  i jurysdykcj  Stanowej Rady s  wiadome idei polityki LRE i praktykuj  j . 
 
Umieszczenie ucznia w jak najmniej restrykcyjnym otoczeniu 
 
Polityka LRE wymaga, aby w maksymalnym odpowiednim stopniu niepe nosprawni uczniowie w wieku od 3 do 21 
lat w publicznych i prywatnych instytucjach oraz o rodkach pomocy uczyli si  razem z dzie mi pe nosprawnymi 
[34 C.F.R. §300.550 (b)(1)]. Stanowa Rada Edukacji w Illinois b dzie kontrolowa a zwi zane z uczniami 
niepe nosprawnymi programy oraz instytucje, aby upewni  si , e przy rozwa aniu umieszczenia ucznia jako 
pierwsze brane s  pod uwag  zwyk e placówki o wiatowe w po czeniu z zastosowaniem w miar  potrzeby 
dodatkowych pomocy i us ug. Klasy specjalne, osobne szkolnictwo lub inne placówki i miejsca, w których 
uczniowie niepe nosprawni nie s  cz ci  zwyk ego rodowiska edukacyjnego mo na rozwa a  wy cznie wtedy, 
kiedy zespó  opracowuj cy program IEP ucznia uzna, e natura lub stopie  niepe nosprawno ci uniemo liwia 
pobieranie nauki w zwyk ym rodowisku edukacyjnym, nawet przy zastosowaniu dodatkowych pomocy i us ug. 
 
Ci g o  nauczania niezale nie od miejsca 
 
Wszelkie odpowiedzialne publiczne i prywatne agencje musz  zapewni  Stanow  Rad  Edukacji w Illinois, e 
zapewniana jest ci g o  pobierania nauki w miejscach dost pnych dla niepe nosprawnych uczniów i 
spe niaj cych ich potrzeby oraz e uczniowie ci otrzymuj  kszta cenie specjalne oraz pokrewne formy pomocy 
zgodnie ze swoimi potrzebami. Ci g o  pobierania nauki musi by  zachowana w nast. miejscach: klasach 
zwyk ych, klasach specjalnych, szko ach specjalnych, domu, szpitalach i instytucjach; ci g o  musi równie  
obejmowa  us ugi dodatkowe. Zespó  ds. IEP musi oprze  decyzj  o wyborze miejsca nauki na rozpoznanych 
potrzebach konkretnego niepe nosprawnego ucznia. W pierwszej kolejno ci zespó  musi ustali  jak i czy 
indywidualne potrzeby ucznia mo na spe ni  w zwyk ych klasach oferuj c uczniowi dodatkowe indywidualne 
wsparcie i pomoc. Zespó  musi by  w stanie uzasadni  w wietle wymaga  polityki LRE oraz potrzeb ucznia 
ewentualny wybór bardziej restrykcyjnych mo liwo ci. 
 
Miejsce pobierania nauki 
 
Wszelkie publiczne i odpowiednie prywatne agencje maj ce wp yw na miejsce pobierania przez 
niepe nosprawnego ucznia nauki s  zobowi zane do zapewnienia Stanowej Rady Edukacji w Illinois, e: 
 

1. Miejsce pobierania nauki zosta o wybrane na podstawie okre lonych potrzeb konkretnych 
niepe nosprawnych uczniów zgodnie z ich programami IEP, i e zosta o wybrane dopiero po ustaleniu 
celów i charakterystyki programów. 

 
2. Decyzje o wyborze miejsca pobierania nauki przez niepe nosprawnego ucznia podejmowane s  przez 

grup  sk adaj c  si  z rodziców oraz innych osób posiadaj cych wiedz  na temat dziecka. Grupa ta 
analizuje zwi zane z kwesti  informacje i rozwa a miejsca pobierania nauki odpowiadaj ce 
indywidualnym potrzebom konkretnego ucznia. 

 



3. Decyzje o wyborze miejsca pobierania nauki podejmowane s  zgodnie z wytycznymi polityki LRE 
okre lanymi w stanowych i federalnych prawach, przepisach i powi zanych regulacjach. 

 
4. Decyzje o wyborze miejsca pobierania nauki podejmowane co najmniej raz w roku. 

 
5. Miejsca te znajduj  tak blisko miejsca zamieszkania ucznia, jak to mo liwe. Pierwszym rozwa anym 

miejscem pobierania nauki jest szko a lub placówka, do której ucze  ucz szcza by, gdyby nie by  
niepe nosprawny. Inne mo liwo ci rozwa ane s  tylko wtedy, gdy zespó  ds. IEP uzna, e aby zapewni  
uczniowi nieodp atnie odpowiednie kszta cenie publiczne, nale y skierowa  go do innej placówki. 

 
6. Umieszczenie niepe nosprawnego ucznia w ogólnej placówce edukacyjnej w pe nym wymiarze godzin 

nauczania nie jest mo liwe je eli ucze  mimo zastosowania dodatkowej pomocy i us ug zachowuje si  we 
wszystkich lub w cz ci okoliczno ci w sposób tak niesubordynowany, e w znacz cy sposób utrudnia 
kszta cenie innych uczniów. 

 
7. Niepe nosprawnych uczniów nie wolno wypisywa  z odpowiednich dla ich grupy wiekowej klas wy cznie 

dla wygody organizacyjnej ani dlatego, e ich obecno  mo e poci ga  za sob  konieczno  
wprowadzenia do ogólnego programu nauczania pewnych zmian, pomocy lub us ug. 

 
8. Uczniowie niepe nosprawni powinni w najwi kszym mo liwym stopniu uczestniczy  w ogólnym programie 

nauczania. Program IEP musi zawiera  informacj  na temat wp ywu niepe nosprawno ci ucznia na jego 
post py w nauce i uczestnictwo w ogólnym programie nauczania. 

 
9. Program IEP ka dego ucznia okre la, czy ucze  podlega stanowym lub okr gowym testom, a je li tak, to 

czy podlega im w pe ni, czy w cz ci oraz czy konieczne jest wprowadzenie do testów zmian i u atwie . 
Je eli ucze  niepe nosprawny zwolniony jest z uczestnictwa w tych testach, to zespó  ds. IEP informuje, 
jakie inne techniki testowania b d  zastosowane, oraz w jaki sposób testy b d  oceniane i rejestrowane 
(34 C.F.R. §300.138-300.139). 

 
Otoczenie pozaszkolne 
 
Postanowienia polityki LRE maj  zastosowanie równie  w otoczeniu pozaszkolnym i w zaj ciach 
ponadprogramowych. Okr g szkolny oraz inne agencje wiadcz ce us ugi uczniom niepe nosprawnym musz  
zapewni  tym uczniom równe szanse uczestniczenia w takich zaj ciach (34 C.F.R. §300.553). Kiedy okr g lub 
odpowiednia prywatna agencja oferuje lub organizuje us ugi/zaj cia pozaszkolne lub ponadprogramowe dla 
ucznia niepe nosprawnego, to zespó  ds. IEP musi okre li  wymagane do uczestnictwa w tych zaj ciach pomoce 
dodatkowe i us ugi. Lista pozaszkolnych i ponadprogramowych us ug/zaj  mo e zawiera  (ale nie musi by  
ograniczona do): posi ki, przerwy w zaj ciach, gimnastyk , transport, us ugi zdrowotne, zaj cia rekreacyjne, kó ka 
zainteresowa , skierowania do agencji oferuj cych pomoc osobom niepe nosprawnym, zatrudnienie studentów, w 
tym zarówno zatrudnienie przez agencj  publiczn , jak i pomoc w umo liwieniu uzyskania zatrudnienia na 
zewn trz [34 C.F.R. §300.306(b)]. 
 
Dzieci w placówkach publicznych, niepublicznych i prywatnych 
 
Aby zapewni  niepe nosprawnym uczniom nieodp atne odpowiednie kszta cenie publiczne zgodne z wytycznymi 
polityki LRE, Stanowa Rada Edukacji w Illinois w razie konieczno ci podpisze umowy z odpowiednimi publicznymi 
i prywatnymi instytucjami oraz powi zanymi agencjami stanowymi. 
 
 
 
 
 



Pomoc techniczna i szkolenia 
 
Stanowa Rada Edukacji w Illinois upewni si , e nauczyciele i administratorzy publicznych agencji wiadcz cych 
us ugi uczniom niepe nosprawnym s  w pe ni poinformowani o obowi zku stosowania si  do wymaga  polityki 
LRE. Aby u atwi  spe nianie tego obowi zku Rada w miar  potrzeb zapewni pomoc techniczn  oraz szkolenia. 
 
Kontrola dzia alno ci 
 
Stanowa Rada Edukacji w Illinois b dzie przeprowadza a kontrole agencji publicznych celem upewnienia si , e 
spe nione s  wymagania  LRE. Je eli Rada natrafi na praktyk  umiejscawiania uczniów niezgodnie z wytycznymi 
polityki LRE, to personel Rady przeanalizuje przedstawione przez agencj  dokumentacj  i uzasadnienie takiego 
stanu rzeczy, po czym pomo e agencji zaplanowa  i wdro y  wszelkie konieczne dzia ania naprawcze. 
 
 


