WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
POWIATU ŁOWICKIEGO
Sposób załatwienia sprawy:
Osoba prawna lub fizyczna, która ubiega się o uzyskanie wpisu do ewidencji, powinna złożyć wniosek
o wpis do ewidencji w organie właściwym ze względu na typ placówki, którą zamierza prowadzić i
miejsce prowadzenia działalności.
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub
siedziby.
2. Określenie odpowiednio typu i 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 występujących w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy
przez ministra właściwego do spraw pracy.
3. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz 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 technicznobudowlanych 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 w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe - w
przypadku szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane
uprawnienia szkoły publicznej.
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.
Powyższe oświadczenie, może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do
ewidencji.
9. W przypadku szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane
uprawnienia szkoły publicznej, 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
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra o spełnieniu
wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
10. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy prawo oświatowe może zostać wpisana
do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora
oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1.

11. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do ewidencji, jeżeli osoba
zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto opinię instytucji odpowiedzialnej za
wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1654 oraz z 2017 r. poz. 773), z której wynika, że istnieje
zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi, który dokonał wpisu do
ewidencji w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.
Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się, jeżeli:
- zgłoszenie nie zawiera wymaganych danych albo podane w nim dane są błędne i mimo wezwania nie
zostało uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie,
- statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został
zmieniony.
W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę osoba dotychczas prowadząca szkołę
lub placówkę składa wniosek o zmianę danych nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem
zmiany organu prowadzącego. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana
organu prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji.
Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1)niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2)prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę,
prowadzenia działalności oświatowej;
3)stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki lub organu
prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna z przepisami ustawy prawo oświatowe, ustawy o
systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutem, 4)dokonania wpisu z
naruszeniem prawa;
5)zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest
równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym
przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę
Łowickiego, który dokonał wpisu do ewidencji oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub
placówka.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu
nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu
likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

