KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE
NUMER
RO - 7

I.

NAZWA

REFERAT

Wpis do ewidencji szkoły
lub placówki niepublicznej
prowadzonej przez osoby
prawne lub fizyczne

OŚWIATY

Podstawa prawna:

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)
II. WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek osoby prawnej lub fizycznej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę
powinien zawierać:
a) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej
miejsca zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego
b) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty
rozpoczęcia jej funkcjonowania,
c) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację
o warunkach lokalowych zapewniających:
 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 realizację innych zadań statutowych,
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
d) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,
przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
2. Załączniki do wniosku:
a) Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji osób prawnych określonego
rodzaju
(w szczególności odpis z Krajowego Rejestru Sądowego dla
stowarzyszenia, fundacji lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie orzeczeniu wobec
osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę środka karnego zakazu
prowadzenia działalności oświatowej,
c) umowa najmu pomieszczeń przeznaczonych na siedzibę szkoły lub
placówki,
d) opinia właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach
bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła
lub placówka niepubliczna, i najbliższym jego otoczeniu,
e) statut szkoły lub placówki.
3. W przypadku, gdy osoba prawna lub fizyczna rozpocznie starania o nadanie
uprawnień szkoły publicznej, winna przedłożyć dodatkowo:
a) wniosek o nadanie uprawnień szkoły publicznej,
b) pozytywną opinię Lubelskiego Kuratora Oświaty,

c) zobowiązanie do przestrzegania wymogów zawartych w art.. 7 ust.3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
III. OPŁATY
Bez opłat
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni od dnia złożenia wniosku.
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Oświaty
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji służy prawo wniesienia
odwołania do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie, za pośrednictwem Burmistrza
szczebrzeszyna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

VII. UWAGI

