
 

 
 

 
 

                                             …..……………………………... 
                                                                                                                               (miejscowość i data) 

 

           Starosta Kępiński 
           ul. Kościuszki 5 
           63-600 Kępno 
 
 

Z G Ł O S Z E N I E 
  wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 

Starostę Kępińskiego 
 

1) Osoba prowadząca szkołę lub placówkę: 
 

…………………………………………………………………………………………............................... 

(imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwa w przypadku osoby prawnej) 

 

2) Miejsce zamieszkania lub siedziby: 
 

……………………………………………………………………………………....................................... 
 

  …………………………………………………………………………………………………………..... 
(adres zamieszkania osoby fizycznej lub siedziba wraz z adresem w przypadku osoby prawnej, telefon, e-mail,        

strona internetowa) 

 

3) Nazwa szkoły lub placówki:  
 

......…………………………………………………………………………………………………….…… 
 

…………………………………………………………………………………………………………....... 

 

4) Adres siedziby szkoły lub placówki: 
 

…………………………………………………………………………………………………................... 
(adres wraz z kodem pocztowym lub siedziba, telefon, e-mail, strona internetowa) 

 

5) Typ i rodzaj szkoły lub placówki: 
 

…………………………………………………………………………………………………................... 

 

6) Nazwy  zawodów  w  jakich szkoła  będzie  kształcić  (w  przypadku  szkół  

prowadzonych  kształcenie zawodowe): 
 

……………………………………………………………………………………....................................... 
 

  …………………………………………………………………………………………………………..... 
(nazwy zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji  

zawodów  szkolnictwa branżowego) 

 

7) Informacja czy szkoła jest przeznaczona młodzieży czy dla dorosłych: 
 

…………………………………………………………………………………………………................... 

 

8) Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki: 
 

……………………………………………………………………………………....................................... 

 
 

……………………………………………………………………….. 
                                                                                 (imię i nazwisko, podpis zgłaszającego lub upoważnionej osoby) 

 



 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Opinie stwierdzające warunki lokalowe wynikające z przepisów budowlanych, sanitarnych                       

i przeciwpożarowych. 

2. Statut szkoły lub placówki. 

3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 

zatrudnienia w szkole lub placówce. 

4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe –        

w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia 

działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej. 

5. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 

gospodarki narodowej. 

6. Szkoła, o której mowa w pkt 4 może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę        

do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej 

kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego,           

o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - 

także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo 

oświatowe. 

7. opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie                   

z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20.04.2004  r.  o  

promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy (dotyczy szkół prowadzących kształcenie 

zawodowe). 
         


