FORMULARZ REJESTRACYJNY
Biura ds. Osób Niepełnosprawnych OSW

1. Imię i nazwisko
2. Data urodzenia
3. Telefon:

mail:

4. Kierunek studiów

rok

5. tryb: stacjonarne/niestacjonarne

lic/mgr

6. Stopień niepełnosprawności:
a. lekki
b. umiarkowany
c. znaczny
7. Kod niepełnosprawności
8. Rodzaj niepełnosprawności (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
a. niepełnosprawność narządu ruchu, proszę opisać:

b. niepełnosprawność narządu wzroku, proszę opisać:

c. niepełnosprawność narządu słuchu, proszę opisać:

d. inne rodzaje niepełnosprawności, proszę opisać:

9. Czas trwania niepełnosprawności:
a. od 0-1 roku życia
b. od 2-10 roku życia
c. od 11-17 roku życia
d. od 18-45 rok życia
e. od 46 rok życia lub później
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10. Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności:
a. czas określony od…………….……..do…………………….
b. czas nieokreślony
c. brak orzeczenia
11. Proszę określić jakiego rodzaju wsparcia Pan/-i potrzebuje jako student/-ka Olsztyńskiej Szkoły
Wyższej im. J. Rusieckiego (można zaznaczyć kilka odpowiedzi):
a. wypożyczenie niezbędnych pomocy ortopedycznych (np. kule, ortezy, wózki aktywne lub
sportowe, itp.)
b. wypożyczenie niezbędnych pomocy technicznych lub technologicznych
c. tłumacz języka migowego
d. asystent osoby niepełnosprawnej
e. wsparcie materialne
f. miejsce parkingowe dla osoby poruszającej sie wózku inwalidzkim lub z inną dysfunkcją
narządu ruchu utrudniającą poruszanie się
g. dostosowanie alternatywnych form zaliczenia przedmiotów do możliwości percepcyjnych bądź
ruchowych
h. specjalistyczne pomoce dydaktyczne
i. rehabilitacja
j. działania na rzecz integracji społecznej w środowisku akademickim
k. oferta zajęć sportowych przeznaczona dla osób niepełnosprawnych
l. dostępność do bazy sportowo-rekreacyjnej
m. organizacja specjalizowanych zajęć wychowania fizycznego
n. organizacja uzupełniających i wyrównawczych zajęć dydaktycznych
o. poradnictwo psychologiczne
p. doradztwo zawodowe
q. likwidacja drobnych barier architektonicznych
r. wprowadzenie drobnych udogodnień architektonicznych
s. inne (proszę opisać):

W celu ubiegania się o wsparcie BON należy uzupełnić odrębny wniosek dostępny w BON OSW.
Niektóre z rodzajów wsparcia oferowane są bez potrzeby wnioskowania. Więcej informacji można
uzyskać u pracownika BON OSW poprzez kontakt osobisty, mailowy lub telefoniczny.
Kontakt: niepelnosprawni@osw.olsztyn.pl lub tel. 514 500 105
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