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Wniosek Skargi Stanowej w Sprawie Nauczania Specjalnego 
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Część B Ustawy IDEA i Kodeks COMAR 13A.05.01.15 

  
 
Niniejszy dokument stanowi Wniosek Skargi Stanowej. Wniosek ten został utworzony przez Wydział 
Nauczania Specjalnego/Służby Wczesnej Interwencji Stanu Meryland [Maryland State Department of 
Education’s Division of Special Education/Early Intervention Services (MSDE)], zgodnie z wymaganiami 
stanowymi i federalnymi. Formularz ten nie jest wymagany w celu złożenia skargi stanowej; jednakże 
składając skargę do MSDE i do instytucji publicznej odpowiedzialnej za nauczanie ucznia w innej 
pisemnej formie, powód zobowiązany jest zawrzeć wszystkie informacje wymagane niniejszym 
formularzem przed rozpoczęciem dochodzenia. Nieprzekazanie wymaganych informacji lub 
nieprzekazanie kopii skargi do instytucji publicznej odpowiedzialnej za edukację ucznia może 
spowodować oddalenie lub odroczenie rozwiązania skargi.   
             
Informacje na temat ucznia, jeżeli zarzuty dotyczą naruszenia w stosunku do danego ucznia: 
  
Imię i nazwisko ucznia:           Data urodzenia: 
      
Adres:                         

   
                 /   / 

Miasto    Stan                     Kod pocztowy 
 

   W przypadku ucznia bezdomnego należy załączyć dostępne informacje kontaktowe. 
 
Szkoła, do której aktualnie uczeń uczęszcza:      
  
Szkoła, w której doszło do zarzucanego naruszenia, w przypadku, gdy do naruszenia doszło w innej szkole: 
 
Zaznaczyć właściwy poziom nauczania:       Liceum       Gimnazjum       Szkoła podstawowa        Inna:  

                (jaka) 
W przypadku braku wystarczającego dla udzielenia odpowiedzi miejsca, załączyć dodatkowe strony. 
  
Poniżej proszę złożyć oświadczenie dotyczące zarzutów w sprawie naruszenia Ustawy IDEA oraz opisać 
fakty, na podstawie których oświadczenie to się opiera (uwaga: zarzucane naruszenie nie może dotyczyć 
okresu dłuższego niż jeden rok przed datą otrzymania skargi):  
 
  
 
 
 
 
 

Nancy S. Grasmick   Martin O'Malley  
Stanowy Kurator Oświaty Naczelnik 



Proszę załączyć wszelkiego rodzaju dokumenty pozostające w Państwa posiadaniu, które mogą wesprzeć 
stawiane zarzuty, uzupełnić wiedzę MSDE oraz umożliwić instytucji publicznej lepsze zrozumienie 
charakteru stawianych zarzutów.  
 
Data(y) naruszeń(nia) lub okres trwania naruszenia:                         
                                                              
Poniżej proszę opisać charakter problemów ucznia wraz z faktami związanymi z problemem:  
 
  
 
 
 
 
 
  
W przypadku, gdy skarga dotyczy danego ucznia, proszę przedstawić propozycję rozwiązania lub 
zadośćuczynienia dotyczącego problemu (propozycja musi mieścić się w znanym i dostępnym zakresie 
możliwych rozwiązań):  
 
  
 
 
 
 
 
Informacja na temat osoby składającej skargę („powoda”):   
  
Imię i nazwisko powoda:   
                                       Proszę wpisać drukiem 
 
Stopień pokrewieństwa/rodzaj relacji z uczniem:   
  
Adres, w przypadku, gdy adres powoda różni się od adresu ucznia:                                                                
                                                            
         /    / 

Miasto     Stan                 Kod pocztowy 
 

Numery telefonów:  
  
 
Podpis powoda:              
                                                                                                                              Data 
  
Uwaga: Jeżeli powodem nie jest rodzic ucznia, zgonie z Ustawą IDEA i prawem stanowym, rodzic lub 
opiekun prawny musi podpisać zgodę na przekazanie powodowi upoważnienia do reprezentowania praw 
ich dziecka oraz zgodę ujawnienie informacji poufnych dotyczących ucznia. Zgodę tę należy przedstawić 
MSDE. 

  
Skargi kierować należy do dwóch urzędów: 
  

Dr. Carol Ann Baglin, Assistant State Superintendent [] 
Maryland Stanowy Wicekurator Oświaty  
State Department of Education 
Division of Special Education/Early Intervention Services 
200 West Baltimore Street 
Baltimore, Maryland 21201   
 

oraz 



 
do Dyrektora ds. Naucznia Specjalnego w szkole lub instytucji publicznej, której skarga dotyczy. 

           Data dokumentu: 10/19/2007 


