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1. Nazwa usługi: 

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 
2. Podstawa prawna: 
art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148  
z późn.zm.)    
3. Wymagane dokumenty: 
 
I.  Wypełnione zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych  
II.  Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub 
siedziby; 
2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej 
funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów,  
w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa branżowego; 
2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację, czy szkoła jest 
przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych; 
3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym 
inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej 
wpisu do ewidencji,  a także informację o warunkach lokalowych zapewniających: 
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
b) realizację innych zadań statutowych, 
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki 
zawodu, 
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania 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; 
4) statut szkoły lub placówki; 
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 
zatrudnienia w szkole lub placówce; 
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w art. 14 ust. 3 - w przypadku 
szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną, 
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów 
gospodarki narodowej. 
8) osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne 
oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu 
terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej 
zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć 
prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. 
9) pozytywna opinia kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, 
dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest 
minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych 
w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe 
4. Opłaty: 
    zwolnione z opłat 
5. Przewidywany termin załatwienia sprawy: 
    w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 
6. Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: 
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� Nazwa Wydziału: Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego  
� Nr pokoju: 220 
� Nr telefonu: 55 646 50 07 
� Adres e-mail: mikolajczyk@powiatkwidzynski.pl 
� Godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.00 -16.00 

7. Tryb odwoławczy: 
Stronie służy odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty 
Kwidzyńskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  
8. Uwagi: 
Po dokonaniu wpisu organ rejestrowy z urzędu doręcza zgłaszającemu (pocztą) zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje kuratorowi oświaty oraz organowi 
podatkowemu. 
9. Miejsce na notatki: 
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Zgłoszenie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych 
 

        Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

                           (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) 

 
 

1. Organ prowadzący (osoba fizyczna lub prawna): 

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

 

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

 

2.  Siedziba organu prowadzącego lub miejsce jej zamieszkania – adres: 

 

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

 

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

 

 

3. Nazwa szkoły lub placówki: 

 

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

 

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

 

 

4. Adres siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane 

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

 

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

 

 

5. Typ lub rodzaj szkoły lub placówki,:   

 

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

 

6. Szkoła podstawowa lub liceum ogólnokształcące przeznaczone jest:  dla dzieci i młodzieży ; 

    dla dorosłych *     

 

7. Określenie zawodów w jakich szkoła będzie kształcić:   

 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki: 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

Załączniki: 
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1)  statut szkoły lub placówki; 

2)  dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do  

zatrudnienia w szkole lub placówce; 

3) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio art. 14 ust. 3 - w przypadku 

szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną, 

4) informację o warunkach lokalowych zapewniających: 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych, 

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - 

możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, 

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania 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)  dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów      

gospodarki narodowej 

6) osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne 

oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu 

terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby 

składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma 

przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej – oświadczenie to może zostać złożone przez 

osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji. 

7) szkoła w zależności od rodzaju, 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 branżowego, 

ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra                          

o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. 

8) szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie zawodowe, może zostać wpisana 

do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady 

rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której 

mowa w odrębnych przepisach. 

 

 

 

 

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

           miejscowość, data                                                                        czytelny   podpis  
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                                                     Imię i nazwisko    Podpis 
 
1) Autor:    Agnieszka Mikołajczyk                           ................................. 
 
 
2) Zatwierdził:   Anna Baranow                                       ................................. 
 
 
 

 
Nr 

wydania 

 
Przyczyna wydania 

 
Data 

 
1. 

 
Pierwsze wydanie 

 
16.06.2005 r. 

2. Zmiana nazwy wydziału w związku z Uchwałą 
Nr XXVII/274/2005 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 27 
czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu  
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kwidzynie.  

 
17.08.2005 r. 

3. Zmiana nazwy wydziału w związku z Uchwałą Nr III/19/2006 
Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Kwidzynie  oraz  wejście w życie ustawy 
o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz.1635. )   

 
       10.01.2007 r. 

4. Zmiana nazwy usługi i aktualizacja danych teleadresowych 
(zmiana adresu Starostwa Powiatowego i nr telefonu wydziału). 
 
 

        09.07.2008 r. 
 

5. Zmiana zapisu w pkt. 7. dot. trybu odwoławczego. 17.12.2008 r. 

6. Zmiany adresowe. 30.11.2009 r. 

7. Zmiana autora karty usługi oraz uaktualnienie informacji w pkt. 
3 i 6 . 
Zmodyfikowanie zgłoszenia do ewidencji niepublicznych 
placówek oświatowych. 

       01.06.2012 r. 

8.  Uaktualnienie karty (podstawy prawnej, wymaganych 
dokumentów). 

28.11.2019 r. 

 
 
 
UWAGA: 
Oryginał karty usługi znajduje się w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego. Zabrania się 
kopiowania dokumentu bez konsultacji z pracownikiem ww. stanowiska. 
 

 


