Dane do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego
przez jednostki samorządu terytorialnego
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.
Miejsce składania: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2

1. Dane podmiotu
1.1. Nazwa przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły,placówki:

1.2. Nazwa skrócona (zgodnie ze statutem)
1.3. NIP:

1.4. REGON:

1.5. NR RSPO
1.6. Typ szkoły/placówki
1.7. System kształcenia (dzienny, stacjonarny, zaoczny)
1.8. Publiczność (publiczna, niepubliczna, niepubliczna o
uprawnieniach szkoły publicznej)
Adres przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki:
1.10. Ulica
1.13. Kod pocztowy

1.9. Miejscowość

1.11. Nr budynku

-

1.12. Nr lokalu

1.14. Poczta

1.15. Telefon

1.16. E-mail

1.17. Fax

1.18. Strona www

1.19. Data założenia

1.20. Data rozpoczęcia działalności

1.21. Data likwidacji

1.22. Przewidywana liczba
pracowników*

1.23. Imię dyrektora

1.24. Nazwisko dyrektora

2. Dane organu prowadzącego
2.1. Nazwa osoby prawnej lub imię/ imiona i nazwisko osoby fizycznej

2.2. Typ organu (Fundacja, Stowarzyszenie, Osoba fizyczna, Organizacja wyznaniowa, Spółka handlowa, Szkoły Wyższe, Spółdzielnia)

2.4. REGON/PESEL W PRZYPADKU
OSOBY FIZYCZNEJ

2.3. NIP:
2.5. Siedziba osoby prawnej/ adres osoby fizycznej:

2.6. Kod pocztowy
2.8. Telefon
2.10. Osoba / osoby reprezentujące organ
prowadzący:

-

2.7. Miejscowość
2.9. E-mail

3. Informacja o przedszkolu, szkole lub placówce
Dane ogólne
3.1.1 data włączenia do zespołu (jeżeli dotyczy)
3.1.2 czy jest internat

Etap edukacji**
3.2.1 Nauczanie poza oddziałem "0"
3.2.2 Nauczanie w oddziale "0"
3.2.3 I etap edukacjyjny
3.2.4 II etap edukacyjny

Dane o zawodach i specjalizacjach szkoły/placówki oświatowej - nazwa
zawodu:

działa od

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15

Oświadczam, że wszystkie podane przez mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej :

Sprawdzono zgodność informacji (wypełnia Wydział Edukacji):

data, podpis i pieczątka pracownika Wydziału Edukacji
*Liczba pracowników (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego) to liczba osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek w
formie wynagrodzenia lub dochód, bez względu na miejsce i czas jej trwania. W przypadku szkół będą to zarówno nauczyciele, jak i pracownicy
niepedagogiczni, niezależnie od podstawy prawnej, na podstawie której wykonują swoje obowiązki (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna). Do
przewidywanej liczby pracowników należy doliczyć również wakaty.
W przypadku zespołów szkół i placówek oświatowych, jednostek złożonych oraz szkół lub placówek z filią przewidywaną liczbę pracowników należy
wykazywać na poziomie zespołu, jednostki złożonej, szkoły lub placówki z filią, gdyż one są zgodnie z prawem miejscem zatrudnienia.
**Etapy edukacji szkoły/placówki oświatowej są do wyboru następujące możliwości:
1. nauczanie w oddziale „0” – realizowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w
szkole podstawowej, przedszkolu, punkcie przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego. Wybór tej wartości uzależniony jest od
realizowanego programu, nie zaś od wieku dzieci (obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest realizowane przez dzieci sześcioletnie),
2. nauczanie poniżej oddziału „0” – realizowanie wychowania przedszkolnego przez dzieci nieobjęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
3. I etap edukacyjny – nauczanie w klasach I – III szkoły podstawowej,
4. II etap edukacyjny – nauczanie w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.
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