
         Chełmek, dnia ........................r.

Burmistrz Chełmka 
ul.Krakowska 11
32-660 Chełmek

 

Zgłoszenie do ewidencji  szkoły lub placówki niepublicznej

Zgodnie z art.82-84 i 89  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

zgłaszam do ewidencji szkołę/placówkę niepubliczną o nazwie :  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

wg  poniższych  informacji :

1.  oznaczenie  osoby zamierzającej  prowadzić szkołę/placówkę

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

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

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

2. oznaczenie jej miejsca zamieszkania lub siedziby: 
……………………………………………………….................................................................
.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….

3. określenie typu szkoły/placówki:

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

4. data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły/placówki:
…………………………………………………………………………………………………..

5. wskazanie miejsca prowadzenia  szkoły/placówki (telefon, faks,  e-mail)
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………….................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….



6. informacja osoby prowadzącej szkołę/placówkę o warunkach lokalowych 
zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań wynikających ze statutu jednostki,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy  

zgodnie z odrębnymi przepisami - w załączeniu,

7. dokument zawierający statut  zgodnie z art.82 i 84 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

8.  wykaz pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do zatrudnienia,  ich 
pisemna zgoda na zatrudnienie w szkole lub placówce niepublicznej ( uczelnia, kierunek, 
specjalność, przygotowanie pedagogiczne)  wg załącznika oraz kopie dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje pedagogiczne

9.  urząd skarbowy właściwy dla osoby prowadzącej  szkołę/ placówkę: ……..
……....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji 
dla  potrzeb  procesu  związanego  z  ewidencją  niepublicznej  formy  wychowania 
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. 
j. : Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).
    
                                                     

                                                             ………………………..
                                                                                                             /podpis, pieczątka/

         



Załączniki:

1) Kopia dokumentu tożsamości – (oryginał do wglądu), gdy osobą prowadzącą szkołę lub 
placówkę  jest  osoba  fizyczna  lub  aktualny  (z  ostatnich  3  miesięcy)  odpis  wpisu  w 
Krajowym Rejestrze Sądowym oraz statut w przypadku, gdy osobą  prowadzącą jest 
osoba prawna.

2)  Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  lokalu,  np.:  akt  własności  lokalu,  umowa 
najmu, dzierżawy, użyczenia, itp. – w przypadku prowadzenia szkoły lub placówki w budynku 
mieszkalnym  wielorodzinnym  należy  złożyć  zgodę  zarządcy  obiektu  na  prowadzenie 
działalności zgodnie ze statutem tej jednostki.

3)Opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej dotycząca warunków bezpieczeństwa w 
pomieszczeniach, gdzie będzie się mieścić szkoła lub placówka niepubliczna.

4) Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierające pozytywną 
opinię w zakresie wymagań zdrowotnych i higienicznych.

5)  Informacja  osoby  prowadzącej  szkołę  lub  placówkę  o warunkach  lokalowych 
zapewniających:  możliwość  prowadzenia  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych,  realizację 
innych zadań wynikających z organizacji szkoły lub placówki, bezpieczne i higieniczne warunki 
nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi  przepisami     

6) Statut szkoły lub placówki

7)  Wykaz pracowników pedagogicznych i  dyrektora przewidzianych  do  zatrudnienia  oraz 
kopie  dokumentów  dot.  kwalifikacji  pracowników  pedagogicznych  (dyplomy  ukończenia 
studiów licencjackich lub wyższych, studiów podyplomowych lub Studium Nauczycielskiego) 
oraz ich zgoda na zatrudnienie. 



(punkt 6 zgłoszenia)

INFORMACJA OSOBY PROWADZĄCEJ NIEPUBLICZNĄ SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ 
O WARUKACH LOKALOWYCH ZAPEWNIAJĄCYCH:

1. możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

2.  realizację innych zadań wynikających ze statutu jednostki

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

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

3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

(wypełnić po otrzymaniu pozytywnej oceny sanitarnej i opinii p. poż.) 

                                                                                                 ……………………….
Podpis , pieczątka



(punkt 8 zgłoszenia)

WYKAZ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I DYREKTORA 
PRZEWIDZIANYCH DO ZATRUDNIENIA 

L.P
.

Imię i nazwisko Uczelnia Kierunek Specjalność Przygot
owanie 
pedagog
iczne 
(tak/nie)
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