URZĄD MIEJSKI W KSIĄŻU WLKP.
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp.
tel. 61 2822001, fax 61 2822724,
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl, www.ksiaz-wlkp.pl
O.0143.37.2013

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ
LUB NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie o wpis do ewidencji szkół lub niepublicznych placówek oświatowych powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby (prawnej bądź fizycznej), która będzie prowadzić szkołę/placówkę,
jej miejsce zamieszkania lub siedzibę,
2) określenie typu i rodzaju szkoły/placówki oraz daty rozpoczęcia jej działalności, w przypadku
szkoły zawodowej także określenie nazw zawodów (zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa zawodowego),
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły/placówki wraz z informacją o warunkach lokalowych
zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację
innych zadań statutowych, możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu (w szkole
prowadzącej kształcenie zawodowe) oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) statut szkoły/placówki,
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych
do zatrudnienia w szkole lub placówce,
6) dane niezbędne do wpisania szkoły/placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Książu Wlkp.
Referat Obywatelsko-Organizacyjny
Stanowisko ds. oświaty
Pokój nr 3
tel. 61 2822001 wew. 40, e-mail: agata.weiss@ksiaz-wlkp.pl
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydawane jest zaświadczenie.
OPŁATY
Zwolnione z opłaty.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Poznaniu
za pośrednictwem Burmistrza Książa Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
PODSTAWA PRAWNA
1.
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572
ze zm.).
2.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,
poz. 267).
3.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz. 1282 ze zm.).
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DODATKOWE INFORMACJE
Brak.
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI 11.04.2013r.
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