KARTA INFORMACYJNA ED
Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim
ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

Wydział Edukacji
WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Podstawa prawna: art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Wymagane dokumenty:
• zgłoszenie:
zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty:
- oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania
lub siedziby,
- określenie typu szkoły i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej
funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego – profili kształcenia
ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw
zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,
- wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informacje o warunkach
lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zgodnie z odrębnymi
przepisami,
- 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. 7 ust. 3 w przypadku szkoły
podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.
• zgodnie z art. 82 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
- w przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegających się
o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji
może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
Opłaty:
• brak - czynność nie została objęta opłatą skarbową zgodnie z art. 2 ust. 1 ppkt.1 lit. g.
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z
późniejszymi zmianami)
Termin załatwienia sprawy:
• 30 dni od daty zgłoszenia
Miejsce załatwienia sprawy:
• pokój 307
telefon: (0-58) 767-35-76
Godziny pracy:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek - 730 - 1530
Jednostka wykonująca:
• Wydział Edukacji
Jednostka nadzorująca:
• Naczelnik Wydziału Edukacji
Tryb odwoławczy:

• Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku za pośrednictwem Starosty

Starogardzkiego
Formularze:
• wniosek o wpis do rejestru szkół i placówek niepublicznych
Uwagi:
• szczegółowych informacji udzielają Naczelnik i pracownicy Wydziału Edukacji

