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WNIOSEK - ZGŁOSZENIE O WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji
II. PODSTAWA PRAWNA:
Art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., 2156 z późn. zm.)
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wypełniony wniosek – zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zgodnie z określonym wzorem
oraz załączniki:
1) Kopia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem - w przypadku osoby fizycznej,
2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku osoby prawnej,
3) Statut szkoły/placówki
4) Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub
placówce
5) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/lokalu np. akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy,
użyczenia, itp.
6) Informacja o warunkach lokalowych szkoły zapewniających:
 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 realizację innych zadań statutowych,
 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
7) Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca bezpiecznych i higienicznych
warunków lokalowych w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.
8) Pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków ochrony
przeciwpożarowej w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka.
9) Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty- w przypadku
szkoły podstawowej i gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, którym 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. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
12) Pozytywna opinia ministra właściwego do spraw zdrowia o spełnianiu wymagań określonych
w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia.
13) Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej.
IV. OPŁATY:
Nie podlega opłacie
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta – Punkt Informacyjny pracuje: w poniedziałek godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
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VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
30 dni od dnia zgłoszenia
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku odmowy wpisu stronie służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Nie wnosi się opłaty za złożenie
odwołania.
UWAGI:

