Moszczenica, dnia ...................................

Zgłoszenie zmian do wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Gminę Moszczenica
Podstawa prawna: art. 82 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
1.Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji i data
.....................................................................................................................................................................................
2. Zmiana wpisu do ewidencji dotyczy niżej wskazanych punktów:
......................................................................................................................................................................
3.Osoba prowadząca szkołę lub placówkę (fizyczna lub prawna)
……………………………………………………………………………………………..................................…...
…………………………………………………………………………………………………............................….
4. Adres zamieszkania lub siedziba osoby prowadzącej (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail)
…………………………………………………………………………………………………………….................
....................................................………………………………………………………………………………….....
5. Nazwa szkoły lub placówki
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….................................
6. Typ i rodzaj szkoły lub placówki zgodnie z art. 2 i 9 ust. 1 ustawy o systemie oświaty
……………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...………………......
8. Miejsce prowadzenia szkoły lub placówki (dokładny adres, telefon, e-mail)
.....................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .......................................
9. Inne zmiany powstałe po wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dotyczące danych zawartych
w zgłoszeniu do wpisu ...............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................
(data i podpis osoby prowadzącej)

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA ZMIANY WE WPISIE DO EWIDENCJI*
(Należy załączyć te, w których w/w zmiany należało ująć):
1. statut szkoły lub placówki (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. potwierdzenie osobowości prawnej (aktualny odpis z KRS), a w przypadku osoby fizycznej kserokopia
dowodu osobistego,
4. dokument informujący o dysponowaniu lokalem (akt notarialny, umowa dzierżawy itp.)
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 dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce (straż pożarna, sanepid)
7. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust 3 cyt. ustawy
(w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).

ZOBOWIĄZANIE
Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
......................................................................................................................................... ..............
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa osoby prowadzącej)
jako osoba prowadząca niepubliczną placówkę/szkołę o nazwie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa placówki/szkoły)
zobowiązuję się do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

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

WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ
Nazwa szkoły/placówki:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………

(w tabeli wypisać wszystkich nauczycieli oraz dyrektora)

L.p.

Imię i nazwisko

Uczelnia

Kierunek studiów

Specjalność

Tytuł
naukowy

Kwalifikacje
pedagogiczne

Inne formy
doskonalenia i
dokształcania

Staż pracy
pedagogicznej

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

Nauczany
przedmiot

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH
Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres osoby prowadzącej)
jako osoba prowadząca niepubliczną placówkę/szkołę o nazwie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa placówki/szkoły)
informuję, iż dysponuję lokalem, w którym zapewniam:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
- możliwość realizacji innych zadań statutowych
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy

.....................................................................................
(data i podpis osoby prowadzącej)

