Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133
tel. +48 (22) 733 72 00; fax +48 (22) 733 72 01
http://www.pwz.pl e-mail: kancelaria@pwz.pl
Karta Informacyjna Usługi
WPISYWANIE NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO EWIDENCJI
PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
I.

Podstawa Prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.).

II.

Wymagane wnioski
- formularz zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

III.

Wymagane załączniki
1. 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,
2. Opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego – tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub
przedszkolu publicznym.
3. Opinia Komendy Straży Pożarnej - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole lub przedszkolu publicznym.
4. Statut szkoły/placówki.
5. Lista pracowników zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników, pedagoga i dyrektora (uczelnia,
ukończony kierunek studiów, tematyka odbytych szkoleń etc.).
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art.14.ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w przypadku szkoły podstawowej, a także 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. Dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości.
9. Dla osoby prawnej – wypis z rejestru sadowego.
10.Pozytywną opinię kuratora oświaty w przypadku szkoły ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
z dniem rozpoczęcia działalności, 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.

IV.

Dokumenty do wglądu
brak

V.

Opłaty
brak

VI.

Termin załatwienia sprawy
30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
Nr pokoju 3
Nr telefonu (22) 733 72 41
Godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek - piątek 8:00 - 16:00

VIII. Tryb odwoławczy
14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wpisu

IX.

Uwagi
brak
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