………………………., dnia ………………………………

WÓJT GMINY PUCK
84‐100 Puck, ul. 10 Lutego 29

WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / tj. z 2015 r. Dz. U.
poz. 2156, z późn. zm./, zwanej dalej „ustawą”
Zgłaszam do ewidencji niepublicznych szkół i placówek:
1. Szkołę lub placówkę niepubliczną / art. 82 ust. 1 ustawy/:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
( nazwa zgodna ze statutem)

2. Placówkę niepubliczną wychowania przedszkolnego w formie, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa zgodna z Regulaminem Organizacyjnym)

Informacje ewidencyjne :
1. Oznaczenie osoby / osób zamierzającej/ych prowadzić szkołę lub placówkę:
1) ………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………
( osoby ﬁzyczne – imię i nazwisko )

2.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa podmiotu – inny niż osoby ﬁzyczne – osoba prawna )

Forma prawna: zaznaczyć znakiem „X”
Fundacja……………………………………………………………………………………………………….
Jednostka samorządu terytorialnego …………………………………………………………..
Spółka kapitałowa prawa handlowego ………………………………………………………..
Stowarzyszenie / z wył. Stowarzyszeń zwykłych/ …………………………………………
Terenowa jednostka stowarzyszenia / o ile statut zezwala/…………………………
Uwidoczniona we właściwym rejestrze lub ewidencji osób prawnych określonego rodzaju:
KRS ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oznaczenie miejsca zamieszkania osób/y zamierzającej/ych prowadzić szkołę lub
placówkę lub jej siedziby – w przypadku osób prawnych :
1) Ulica, nr domu/lokalu ……………………………………………………………………………………….
2) Miasto, kod pocztowy ………………………………………………………………………………………
3. Oznaczenie odpowiedniego typu i rodzaju szkoły lub placówki / innej formy
wychowania przedszkolnego/:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki / innej formy wychowania
przedszkolnego/: …………………………………………………………………………………………………….
5. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki / innej formy wychowania
przedszkolnego:
1) Ulica, nr domu/lokalu …………………………………………………………………………………………..
2) Telefon/fax …………………………………………………………………………………………………………..
3) E‐mail …………………………………………………………………………………………………………………..
6. Informacja o warunkach lokalowych zapewniających:
1) Możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2) Realizację innych zadań statutowych,
3) Bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami
Jak załącznik Nr ………………………. Wraz z dokumentami potwierdzającymi
przedstawione informacje.
7. Dokumenty – Statut szkoły lub placówki / Regulamin organizacyjny innej formy
wychowania przedszkolnego/
Jak załącznik Nr ……………………….
8. Wykaz pracowników pedagogicznych oraz dyrektora przewidzianych do
zatrudnienia, w szkole lub placówce / innej formie wychowania przedszkolnego/
oraz dane dotyczące ich kwaliﬁkacji / uczelnia, kierunek, specjalność,
przygotowanie pedagogiczne/
Jak załącznik Nr ……………………….
9. Urząd Skarbowy właściwy dla osoby prowadzącej punk przedszkolny:
………………………………………………………………………………………………………………………………
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 /
tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926, z późn. zm./.
Data i podpis/y ……………………………………………………………………………………………………………………..
Załącznik do zgłoszenia do ewidencji.

Załączniki do zgłoszenia:

1. Kopia dokumentów tożsamości / dot. osób ﬁzycznych/
/ oryginał do wglądu/ lub odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych
określonego rodzaju.
2. Statut szkoły lub placówki / z podpisem osób prowadzących szkołę lub placówkę/,
Regulamin Organizacyjny innej formy wychowania przedszkolnego.
3. Informacja osoby prowadzącej szkołę lub placówkę o warunkach lokalowych
zapewniających :
1) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2) realizację innych zadań wynikających z organizacji punktu przedszkolnego,
3) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
Wraz z opiniami.
4. Wykaz nauczycieli i ich kwaliﬁkacji oraz kwaliﬁkacji dyrektora.

Załącznik Nr ……………….
Do zgłoszenia z dnia……………..

WYKAZ
Nauczycieli, którzy będą pracowali w …………………………………………………………………………………
Oraz informacje o kwaliﬁkacjach zawodowych dyrektora
Lp.

Imię i Nazwisko

Kwaliﬁkacje zawodowe
Poziom wykształcenia, kierunek /
specjalność/, przygotowanie
pedagogiczne

Stopień awansu
zawodowego
nauczyciela

Projektowane
stanowisko
pracy
Projektowany przydział
przedmiotu nauczania

Dyrektor*
Nauczyciel..

Data i podpisy ……………………………………………………………………………………

*szkołą lub placówką oświatową / inną niepubliczną formą wychowania przedszkolnego/ może kierować osoba, która nie
spełnia wymagań określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, oraz w przepisach wydanych na podstawie
delegacji ustawowej, zawartej w art. 36 ust. 4 cyt. Ustawy.
Dyrektor niepublicznej szkoły lub placówki / innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego/ nie musi więc
posiadać / w przeciwieństwie do nauczycieli/ określonego stopnia awansu zawodowego, jak również nie musi być
nauczycielem.

