……………………………………..

.................................................
(miejscowość, data)

………………………………………
(dane osoby prowadzącej szkołę / placówkę)

Wniosek
o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Starostę Śremskiego
Na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z późn. zm.) proszę o wpisanie do ewidencji szkół i placówek oświatowych, prowadzonej przez Starostę Śremskiego:
1. Nazwa szkoły / placówki:

…………………..................................................................................................................................
2. Typ szkoły/rodzaj placówki:

…………………....................................................................................................................................
..…………………..................................................................................................................................
3. Zakres kształcenia/działania (w przypadku placówki)

…………………....................................................................................................................................
..…………………..................................................................................................................................
4. Nazwy zawodów, w których kształcić będzie szkoła prowadząca kształcenie zawodowe zgodnych z nazwami
zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

…………………....................................................................................................................................
..…………………..................................................................................................................................
5. Miejsce prowadzenia szkoły/placówki:

…………………....................................................................................................................................
Gmina:......................................................................................................................................................
kod pocztowy:......................................telefon:............................................................................................

6. Osoba prowadząca placówkę:

...................................................................................................................
( imię i nazwisko lub nazwa podmiotu)

................................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania lub siedziba)
7. Data rozpoczęcia działalności: …………………………………………………………………………...
8. Adres właściwego Urzędu Skarbowego: …………………………………………………………………..

................................................................................
(podpis osoby prowadzącej szkołę / placówkę)

Załączniki do wniosku:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

Statut szkoły/placówki – opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) informacja - załącznik nr 1
Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora.
Dokument informujący o dysponowaniu lokalem (np.: umowa najmu, uŜyczenia, akt własności).
Informacja o warunkach lokalowych zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (załącznik nr 2 - do druku) wraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz
Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej.
Dokumenty potwierdzające oznaczenie osoby prowadzącej szkołę / placówkę:
dla osoby fizycznej – kopia dowodu toŜsamości,
dla osoby prawnej – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zobowiązanie wnioskodawcy do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
- w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
z
dniem
rozpoczęcia
działalności
wraz
z
pozytywną
opinią
kuratora
oświaty,
- w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach pozytywną opinię ministra właściwego do spraw
zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
(załącznik nr 3 - do druku)
Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki
narodowej tj.:
- data powstania szkoły (data podpisania aktu załoŜycielskiego)
- przewidywana ilość pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych na umowę
o pracę i umowę cywilno-prawną)
- NIP jeŜeli został nadany
-dane teleadresowe niezbędne do zamieszczenia w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych
(np. nr telefonu, faks, strona www, e mail)

jeśli jest to zespół szkół to wszystkie powyŜsze informacje z pkt 7 osobno dla kaŜdej ze szkół wchodzących
w skład zespołu i osobno dla całego zespołu.

