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Sprawa Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

 

Podstawa Prawna 

 Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2018 

r., poz. 996 z późn. zm.) 

Miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Bierzwnik, ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik, pok. Nr 12 

Jednostka odpowiedzialna 
Stanowisko ds. oświaty 

tel.: 784 355 159  lub 95 768 01 30 

 

Wymagane dokumenty 

Wnioskodawca: 

• osoby prawne,  

• osoby fizyczne. 

 

Zgodnie z art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z poźn. zm.) zgłoszenie do ewidencji szkół  

i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Bierzwnik  powinno 

zawierać: 

 

1) określenie nazwy szkoły lub placówki, 

 

2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki, w przypadku szkoły 

prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie 

kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, 

 

3) informację o siedzibie placówki (adres, numer telefonu); 

 

4) informację o miejscu prowadzenia  placówki (adres, numer telefonu); 

 

5) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca 

zamieszkania lub siedziby; 

 

6) określenie daty rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki; 

 

7) informację, czy szkoła (dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej) 

ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności; 

 

8) formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki  

do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane 

uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO). 

 

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty: 

 

1) statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany 

zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu projekt 

organizacji wychowania przedszkolnego 

 

2) listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich 

kwalifikacji, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz wskazanie 

osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki; 

 

3) zobowiązanie do przestrzegania art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe  

w przypadku ubiegania się o nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej; 

 

4) informację o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy 

Prawo oświatowe zapewniających: 

 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 

b) realizację innych zadań statutowych, 

 

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania 
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określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, 

przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych 

i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się 

przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii 

komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej; 

 

5) pozytywną opinię Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty; 

 

6) dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego 

prowadzić szkołę lub placówkę tj.: aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego 

(w przypadku osób prawnych). 

 

Opłaty Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia sprawy 

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 

oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię 

zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty oraz 

organowi podatkowemu. 

Tryb odwoławczy 

Od decyzji w sprawie odmowy wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

oraz w sprawie wykreślenia wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty w Szczecinie 

za pośrednictwem Wójta Gminy Bierzwnik w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji. 

Uwagi 

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę obowiązana jest zgłosić Wójtowi Gminy 

Bierzwnik w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe  

po wpisie do ewidencji. 

Dokumenty do pobrania 

zał. nr 1 - wniosek zgłoszenia do ewidencji szkół niepublicznych 

zał. nr 2 - informacja o warunkach lokalowych 

zał. nr 3 - wykaz kadry pedagogicznej 

zał. nr 4 – formularz klauzula RODO 

 
  


