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Nazwa usługi:
ZAŚWIADCZENIE O UZYSKANIU WPISU DO EWIDENCJI SZKÓŁ
I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

PODSTAWA PRAWNA:
 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).
WYMAGANE DOKUMENTY:
 Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania
lub siedziby.
 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 szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, lub klasyfikacji
zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do
spraw pracy.
 Wskazania miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach
lokalowych
zapewniających:
możliwość
prowadzenia
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenia zawodowe możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
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; spełnianie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do
zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora
sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej
Straży Pożarnej.
 Statut szkoły lub placówki.
 Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych
do zatrudnienia w szkole lub placówce.
 Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo
oświatowe.
OPŁATY:
Brak
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
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Sposób załatwienia sprawy
Zaświadczenie.
WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Wydział Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia
17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 17
I piętro, pokój nr 101
tel. 85 833 10 99
e-mail: oswiata@starostwo.pl
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (ul. Mickiewicza 46,
parter) lub w Wydziale Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia (ul. 3 Maja 17, I piętro, pokój nr
101). Po odbiór dokumentacji należy zgłosić się do Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony
Zdrowia (ul. 3 Maja 17, I piętro, pokój nr 101, tel. 85 833 10 99).
Kiedy:
Codziennie w godzinach pracy Starostwa, tj.: poniedziałek - piątek od 730 do 1530.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
UWAGI:
Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2020 r. poz. 910), osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne
po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego
obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek.
ZAŁĄCZNIKI:
Brak
CEL:
100% zaświadczeń wydanych w terminie

