KARTA USŁUGI
EDŚ.4430
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Wpis do ewidencji
szkół i placówek niepublicznych

Komórka
organizacyjna:
Tel./Fax:
PODSTAWA PRAWNA

Data zatwierdzenia:
27 lutego 2019 r.

Referat Edukacji i Informacji
tel. i fax: 44 725-67-17; 44 714-58-40

 art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
WYMAGANE DOKUMENTY

 zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z załączoną dokumentacją, która
obejmuje: statut placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być
organizowane w danej formie; dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych
i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; potwierdzenie osobowości
prawnej (aktualny odpis z KRS lub CEIDG); dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu
zajmowanego przez szkołę lub placówkę; informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu:
warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji
innych zadań zawartych w statucie/projekcie organizacji wychowania przedszkolnego,
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy, w tym: pozytywne opinie dotyczące
bezpieczeństwa i higieny w lokalu (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej); w przypadku szkoły podstawowej
i gimnazjum zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy
Prawo oświatowe oraz pozytywna opinia kuratora oświaty; dane niezbędne do wpisania szkoły lub
placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
OPŁATY



Dokonanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY



Zgłaszający uzyskuje zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
lub decyzję administracyjną o odmowie dokonania wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty
zgłoszenia.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć w:
Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach przy ul. 11 Listopada 65:
w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 16.00
we wtorki w godz. 8.00 – 17.00
w piątki w godz. 8.00 – 15.00.
OSOBY DO KONTAKTU

 Przemysław Łącki inspektor
 Mirosława Kobus kierownik

pok. Nr 321
pok. Nr 322

tel. (44) 725 67 17
tel. (44) 725 67 16

DOKUMENT WYJŚCIOWY
Zaświadczenie o wpisie do rejestru lub decyzja administracyjna o odmowie dokonania wpisu do rejestru.
TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji przysługuje prawo wniesienia odwołania
do Łódzkiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem Burmistrza Koluszek, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.
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Koluszki, dnia..................................
Zgłaszający:
....................................
...................................
...................................
BURMISTRZ
KOLUSZEK

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Koluszki
Na podstawie art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe proszę o wpisanie
do tutejszej ewidencji szkół i placówek niepublicznych niżej wymienionej szkoły/placówki/ formy wychowania
przedszkolnego*:
1.Nazwa szkoły/placówki/ formy wychowania przedszkolnego*:
....................................................................................................................................................................................
2. Typ szkoły/ placówki/ formy wychowania przedszkolnego*:
....................................................................................................................................................................................
3. Rodzaj szkoły/ placówki/ formy wychowania przedszkolnego*:
....................................................................................................................................................................................
4. Miejsce prowadzenia zajęć (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Osoba prowadząca (imię i nazwisko , określenie czy jest to osoba fizyczna lub prawna)
.....................................................................................................................................................................................
6. Miejsce zamieszkania lub siedziba osoby prowadzącej (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail)
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ .........................................
7. Adres właściwego urzędu skarbowego osoby prowadzącej
............................................................................................................................................................ .........................
.....................................................................................................................................................................................
8. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły/placówki/ formy wychowania przedszkolnego*:
....................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:









statut placówki lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być organizowane
w danej formie,
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
(imię i nazwisko dyrektora oraz nauczycieli z określeniem ich poziomu i kierunku wykształcenia,
przygotowania pedagogicznego oraz informacją o przydzielonych przedmiotach nauczania)
potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis z KRS lub CEIDG),
informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu: warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizacji innych zadań zawartych w statucie/projekcie organizacji
wychowania przedszkolnego, bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
oraz o wyposażeniu lokalu w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej, w tym: pozytywne opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w lokalu (Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej),
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o nie orzeczeniu wobec osoby zamierzającej prowadzić
szkołę lub placówkę środka karnego zakazu prowadzenia działalności oświatowej,
w przypadku szkoły/ placówki niepublicznej ubiegającego się o nadanie uprawnień szkoły publicznej –
pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty,
w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum ubiegającego się o nadanie uprawnień szkoły
publicznej – zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe.

.........................................................................
(podpis osoby prowadzącej)
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