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WNIOSEK – ZGŁOSZENIE O WPIS
DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Strona: 1
Stron: 2

Wydanie:4

Siedlce,……………………………….
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę (osoba prawna lub fizyczna).

.............................................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania lub siedziby (dokładny adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail):

..............................................................................................................................................................................
3. Nazwa szkoły/placówki.

..............................................................................................................................................................................
4. Typ i rodzaj szkoły/placówki.

..............................................................................................................................................................................
5. System kształcenia: (stacjonarny/zaoczny).
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Rodzaj szkoły/placówki (szkoła dla młodzieży, szkoła dla dorosłych).
………………………………………………………………………………………………………………………………......
7. Data rozpoczęcia funkcjonowania.

.........................................................................................................................................................................
8. Nazwy zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić:
Nazwa zawodu ................................................. nr klasyfikacji

.................................................................

7. Miejsce prowadzenia szkoły/placówki.(adres z kodem pocztowym, telefon i email)

...........................................................................................................................................................................
8. Adres właściwego urzędu skarbowego
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), informuję że:
1) administratorem danych osobowych jest Miasto Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce,
2) dane będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz wpisu do Rejestru Szkół
i Placówek Oświatowych,
3) obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.59 z
póżn. zm.) i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2159 z późn.
zm),
4) dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom,
5) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych
zawartych w zbiorze przysługuje zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

………………………….
podpis

Załączniki:
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1) Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby
(osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do
ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia
odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek):
 Kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku osoby fizycznej,
 Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osoby prawnej,
2) Określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w
przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której
mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez
ministra właściwego do spraw pracy;
3) Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz Informację o warunkach lokalowych
KI-04-116 F02 szkoły zapewniających:
 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych (opis bazy dydaktycznej
szkoły/placówki),
 realizację innych zadań statutowych,
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki
zawodu (np. list intencyjny, deklaracja współpracy, umowa współpracy – zawarta z danym podmiotem na
realizację praktycznej nauki zawodu)
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach
o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach technicznobudowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się
przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej
4) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu np. akt własności lokalu, umowa najmu,
dzierżawy, użyczenia, itp.
5) Statut szkoły/placówki
6) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, KI-04-117 F04 przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
7) Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca bezpiecznych i
higienicznych warunków lokalowych w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka (opinia
powinna być wydana na osobę prowadzącą szkołę/placówkę w odniesieniu do zakładanej
szkoły/placówki w przedmiocie lokalizacji szkoły/placówki w obiekcie, w którym ma funkcjonować)
8) Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków
ochrony przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.
(opinia powinna być wydana na osobę prowadzącą szkołę/placówkę w odniesieniu do zakładanej
szkoły/placówki w przedmiocie lokalizacji szkoły/placówki w obiekcie, w którym ma funkcjonować)
9) Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe- w
przypadku szkoły podstawowej, a także w przypadku szkoły ponadpodstawowej, której z dniem
rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
10)
Wniosek o nadanie uprawnień z dniem rozpoczęcia działalności,
11) Pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu przez szkoły, o których mowa w
pkt 9, wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe.
12) Pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnianiu wymagań określonych
w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach,
dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1
ustawy Prawo oświatowe, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
13) Pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolnowychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków rewalidacyjnowychowawczych) o spełnieniu wymagań, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)
14) Opinia instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany
nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
postępowaniu w sprawach nieletnich (w przypadku niepublicznego młodzieżowego ośrodka
wychowawczego), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych,
15) Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej KI-04-117 F05

