ZARZĄDZENIE Nr 158/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 15 lutego 2013 r.
w sprawie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Wójta Gminy Złotów
Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a,
i 4 oraz art. 83 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się jako obowiązkowy wzór zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy Złotów, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się obowiązujący wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się obowiązujący wzór decyzji o odmowie wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się wzór ewidencji szkół i placówek niepublicznych, stanowiący
załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wprowadza się wzór zgłoszenia zmian do wpisu do ewidencji, stanowiący
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ewidencję szkół i placówek niepublicznych prowadzi specjalista ds. oświaty
w formie papierowej i elektronicznej.
§ 3. Opłaty.
Postępowanie nie podlega opłatom.
§ 4. Termin załatwienia.
Organ ewidencyjny wydaje zezwolenie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
§ 5. Tryb odwoławczy.
Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty w Poznaniu za pośrednictwem Wójta Gminy Zlotów w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

§ 6. 1. Wójt Gminy wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało
uzupełnione w wyznaczonym terminie,
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo
wezwania nie został zmieniony.
2. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym
w zgłoszeniu do ewidencji,
2) stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki
jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum
są także nie wypełniane zobowiązania, o których mowa w art.82 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty - jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę
w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu sprawującego nadzór
pedagogiczny,
3) dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
4) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż
trzy miesiące.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 158/13
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lutego 2013 r.

Złotów, dnia …………………..

ZGŁOSZENIE

DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
PROWADZONEJ PRZEZ
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
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.)
1. Nazwa szkoły lub placówki:……………………………………………………………
2. Miejsce prowadzenia zajęć (adres z kodem pocztowym, telefonem,
e-mail)………………………………………………………………………………...
3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę (fizyczna lub prawna)………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Miejsce zamieszkania lub siedziba osoby prowadzącej (adres z kodem pocztowym,
telefon, e-mail)……………………………………………………………………….
5. Adres właściwego Urzędu Skarbowego:…………………………………………….
6. Szkoła kształci (podkreślić właściwe): dzieci, młodzież
7. Zakres kształcenia/ działania ( w przypadku placówki)…………………………….
………………………………………………………………………………………
8. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki……………………………
9. Szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności (wpisać: tak lub nie)…………………………………………………..
Jeżeli szkoła podstawowa lub gimnazjum ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem
rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną
opinię kuratora oświaty.

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA:
1) statut szkoły, placówki lub jego projekt ( opracowany zgodnie z art.84 ust.2 ustawy o systemie
oświaty)
2) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do
zatrudnienia (druk w załączeniu)
3) aktualny odpis z K R S

4) dokument informujący o dysponowaniu lokalem
5) informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne
warunki nauki i pracy (druk w załączeniu)
6) opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (opinie straży pożarnej, sanepidu)
7) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust.3 ustawy o systemie oświaty
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej (druk w załączeniu)

UWAGA: wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone
„za zgodność z oryginałem” zgodnie z art. 76a §2 k.p.a.- przez notariusza albo przez występującego
w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radca prawnym, rzecznikiem patentowym lub
doradcą podatkowym lub przez instytucje, które je wydały.

……………………………………………………..
(nazwa szkoły)

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

Lp. imię i nazwisko

Uczelnia
Kierunek studiów
Specjalność
Tytuł naukowy

Kwalifikacje
pedagogiczne

Inne formy
doskonalenia
i dokształcania

Stopień awansu
zawodowego

Staż pracy
pedagogicznej

Nauczany
przedmiot

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH

Zgodnie z art.82 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn zm.)
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres osoby prowadzącej)

jako osoba prowadząca niepubliczną szkołę o nazwie:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa szkoły)

informuję, iż dysponuję lokalem, w którym zapewniam:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych
- możliwość realizacji innych zadań statutowych
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

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

Z O B O W I Ą Z A N I E

Zgodnie z art.82 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa osoby prowadzącej)

jako osoba prowadząca niepubliczną szkołę o nazwie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( nazwa szkoły)

zobowiązuję się do przestrzegania wymagań określonych w art.7 ust.3 ustawy o systemie
oświaty.

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 158/13
Wójta Gminy Złotów
z dnia 15 lutego 2013 r.

Złotów, dnia………………………….
Nr…………………/…….
Z A Ś W I A D C Z E N I E
NR………./……….
Na podstawie art.82 ust.3, w związku z art.5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art.217 § 2 pkt 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)
Wójt Gminy Złotów zaświadcza

że w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Wójta Gminy Złotów,
w dniu ……………………..……… pod numerem……………..…….została wpisana szkoła
niepubliczna:
Nazwa szkoły:………………………………………………………………………………….
Typ szkoły:………………………………………………………….………………………….
Osoba prowadząca szkołę: ………………………………………….…………………………
wpisana do ………………………………………………………….………………………...
…………………………………………………………………………….……………………
Adres szkoły:……………………………………………………………………………….…..

Niniejsze zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej - art.2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 , poz.1635)

(pieczęć urzędowa)

…………………………………………..
(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do wydania decyzji z podaniem stanowiska)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 158/13
Wójta Gminy Złotów
z dnia 15 lutego 2013 r.

Złotów, dnia………………………….
Nr…………………/…….

D E C Y Z J A
NR………./……….

Na podstawie art. 82 ust.1 i ust. 4, w związku z art.5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1
i art.107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) na wniosek
……………….………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………...………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………..
Wójt Gminy Złotów o d m a w i a
wpisania do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy
Złotów- Niepublicznej……………………………………………………………………..……
zakładanej przez………………………………………………………………...…………….…
………………………………………………………………………………………………..…
z siedzibą w …………………………………….wpisana do ……………………………….....
…………………………………………………………………………….…(rodzaj ewidencji)
U z a s a d n i e n i e
………………………………………………z siedzibą w…………………………………….
zgłosiła do ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładaną przez siebie niepubliczną
szkołę…………………………………………………………………………………………
pod nazwą………………………………………………………………………………………
Zgłoszenie do ewidencji nie zawierało danych, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 3
ustawy o systemie oświaty, czyli wskazania miejsca prowadzenia szkoły oraz informacji
o warunkach lokalowych zapewniających:

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnym i przepisami.
Strona została wezwana do uzupełnienia brakujących danych, lecz pomimo upływu
wyznaczonego terminu dane te nie zostały uzupełnione.
Wobec powyższych okoliczności Wójt Gminy Złotów na podstawie art.82 ust.4 ustawy
o systemie oświaty, był zobowiązany wydać decyzję o odmowie wpisu do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych.

(pieczęć urzędowa)

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

(imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do wydania decyzji z podaniem
stanowiska służbowego)

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Złotów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 158/13
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lutego 2013 r.

E W I D E N C J A
SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Lp. Data wpisu

Nazwa szkoły

Typ i rodzaj szkoły
lub placówki

Oznaczenie osoby
prawnej lub fizycznej
prowadzącej szkołę lub
placówkę

Adres szkoły
lub placówki

Posiadanie
lub
nieposiadanie
uprawnień
szkoły
lub placówki
publicznej

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 158/13
Wójta Gminy Złotów z dnia 15 lutego 2013 r.

Złotów, dnia …………………..
ZGŁOSZENIE ZMIAN
DO WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

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.)
3. Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji i data:
…………………………………………………………………………………………
4. Numer i data decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej:
…………………………………………………………………………………………
3. Zmiana wpisu do ewidencji dotyczy niżej wskazanych punktów:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę (imię i nazwisko lub
pełna nazwa)………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………….
11. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba osoby prawnej (dokładny adres,
telefon, e-mail):…………………………………………..…………………………….
………………………………………………………………………………………….
12. Nazwa szkoły lub placówki:……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
13. Typ i rodzaj szkoły lub placówki zgodnie z art. 2 i 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
system kształcenia(stacjonarny/zaoczny)…………………………………………..
………………………………………………………………………………………
14. Miejsce prowadzenia szkoły lub placówki (dokładny adres, telefon, e-mail) :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
15. Inne zmiany powstałe po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
dotyczące danych zawartych w zgłoszeniu do wpisu:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………..
(data i podpis osoby prowadzącej)

