……………….………………….…………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(dokładny adres wnioskodawcy)
……………………………………………..
nr telefonu ………………………….………

WNIOSEK
O WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Niniejszym składam na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonej przez Gminę Szemud : szkoły / przedszkola

I. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę/placówkę:
1. imię i nazwisko …………………………...…………………………………………………..…..
2. miejsce zamieszkania/ lub siedziba (dokładny adres) ……………………………...........………..
…………………………………………………………………………...………..……..………..
3. PESEL ………………………………………………………………………….……………...…
4. NIP ……………………………………………………………………………………………….
5. nr i seria dowodu osobistego (dołączyć kserokopie dowodu osobistego)……………………………
6. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby fizycznej zamierzającej
prowadzić szkołę/placówkę – w zakresie nie podlegania zakazowi prowadzenia działalności
oświatowej (dołączyć oryginał)
II. Typ i rodzaj szkoły/placówki ……………………………………………………..….…………..
- data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły/placówki …………………………...……………….
III. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły/placówki:
- miejscowość …………………………………………………………………………..…….……..
- ulica i nr domu …………………………………………………………….………………………
- poczta ……………………………………………………………………………….……………..
IV. Informacja o warunkach lokalowych, o których mowa w:
1) art. 82 ust. 2 pkt. 3 a-b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), lub
2) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080) zapewniających:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych (opisać warunki, powierzchnię,
wskazania Powiatowego Inspektora Budowlanego – załączyć kserokopie*)

………………………………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………….….………
……………………………………………………………………………………….…….………
……………………………………………………………………………………….…….………
…………………………………………………………………………………….……….………
- realizację innych zadań wynikających z organizacji wychowania przedszkolnego **
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
- bezpieczne i higieniczne warunki pracy (podać nr decyzji i załączyć kserokopię opinii)
………………………………………………………………………………………….…….……
……………………………………………………………………………………………………..

V. Statut szkoły / placówki opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

lub
w przypadku zakładania punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego projekt
organizacji wychowania przedszkolnego, który ma być realizowany w danej formie zgodnie z § 5

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010 r. Nr 161 poz. 1080) - podpisany przez organ
prowadzący

VI . Informacja o kwalifikacjach pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych do
zatrudnienia (załączyć kserokopie dyplomów, świadectw itd.):
1. Dyrektor:
imię i nazwisko ………………………………………………….…………….……..………….
nazwa uczelni ……………………………………..…………………………………………….
data ukończenia studiów …………………………..…………………………………………….
kierunek studiów ……………………………………………………………………..………….
specjalność …………………………..……………………………………………………..…….
kwalifikacje dodatkowe …………………………………………………………..…..………….
2. Nauczyciel:
imię i nazwisko ………………………………………………….…………….……..………….
nazwa uczelni ……………………………………..…………………………………………….
data ukończenia studiów …………………………..…………………………………………….
kierunek studiów ……………………………………………………………………..………….
specjalność …………………………..……………………………………………………..…….
kwalifikacje dodatkowe …………………………………………………………..…..………….
3. Nauczyciel:
imię i nazwisko ………………………………………………….…………….……..………….
nazwa uczelni ……………………………………..…………………………………………….
data ukończenia studiów …………………………..…………………………………………….
kierunek studiów ……………………………………………………………………..………….
specjalność …………………………..……………………………………………………..…….
kwalifikacje dodatkowe …………………………………………………………..…..………….

…………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)

* wskazania Powiatowego Inspektora Budowlanego nie należy dołączać przy zakładaniu innych form wychowania
przedszkolnego: niepublicznego punktu przedszkolnego, niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego

** należy wypełnić przy zakładaniu innych form wychowania przedszkolnego: niepublicznego punktu przedszkolnego,
niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego

