
.......................................................... 
data zgłoszenia wniosku o wpis lub zmiany 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH PROWADZONEJ 

PRZEZ  POWIAT WĄGROWIECKI  

 

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) 

 

1. Osoba prowadząca szkołę (fizyczna lub prawna) 

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

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

dowód osobisty osoby fizycznej – seria...............nr .....................wydany przez ....................... 

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

adres: ul. ................................................................ nr domu ............. nr lokalu ........................ 

miejscowość ................................................................................................................... 

kod pocztowy .......... - ................. poczta ...................................................................... 

 tel. ............................................……e-mail ………………………………………… 

2. Nazwa szkoły  

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

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

3. Typ szkoły (zgodnie z art. Ustawy Prawo oświatowe, wraz z informacją czy szkoła przeznaczona jest dla dzieci  

i młodzieży, czy dorosłych a także czy w szkole zorganizowany będzie oddział przedszkolny – jeśli dotyczy) 

………………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………… 

kształcącej w zawodzie: 

………………………………………………….......……… nr klasyfikacji …………………………. 

………………………………………………….......……… nr klasyfikacji …………………………. 

………………………………………………….......……… nr klasyfikacji …………………………. 

4. Siedziba szkoły oraz miejsce prowadzenia zajęć dydaktycznych  

 

             adres: ul. ............................................................. nr domu .............. nr lokalu .............. 

miejscowość ................................................................................................................... 

kod pocztowy ........ - ............. poczta ............................................................................ 

 tel. ...................................................e-mail ……………………………………….…… 

4. Adres właściwego urzędu skarbowego  

ul. ................................................................ nr domu .............. nr lokalu ........... 

miejscowość ........................................................................................................ 

kod pocztowy ....... - ............ poczta ................................................................... 

 

6. Data rozpoczęcia działalności szkoły  

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

7. Szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności:   

                                                          TAK   NIE 

 

 

............................................................................... 
podpis i/lub pieczęć  

organu prowadzącego szkołę / placówkę 

 

 

 

 

 

 



Załączniki do zgłoszenia: 

1. Statut szkoły lub placówki.  
(opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe) 

2. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia. 

3. Potwierdzenie osobowości prawnej.  
(aktualny odpis z KRS lub rejestru handlowego) 

Potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości osoby fizycznej.  

4. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem. 
(umowa najmu) 

5. Informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych, realizację innych zadań statutowych realizację praktycznej nauki zawodu, 

bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy. 

6. Opinie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w szkole lub placówce.  
(straż pożarna, sanepid) 

7. Pozwolenie na użytkowanie budynku lub na zmianę sposobu użytkowania. 
(w budynkach nieszkolnych - opinia inspektora nadzoru budowlanego o sposobie użytkowania) 

8. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe. 
(w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności) 

9. Pozytywna opinia kuratora.  
(w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności) 

10. Pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia.  
(w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności szkole medycznej) 

11.  Pozytywna opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie  

z potrzebami rynku pracy. 
(w przypadku szkoły realizującej kształcenie zawodowe) 

 

 

 

 

 


