Wzór zgłoszenia dla szkoły zawodowej

Brzeg, dnia……………………………………

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Brzegu
Na podstawie art. 82. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.
z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.) zgłaszam:

Nazwa szkoły……………………................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Typ szkoły, zgodnie z art. 9. ust. 1. ustawy o systemie oświaty.......................................................................
............................................................................................................................................................................
- zawód(-y) i numer(-y) klasyfikacji*:........................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Miejsce prowadzenia szkoły...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Siedziba szkoły....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko dyrektora szkoły.......................................................................................................................
telefon szkoły
faks szkoły
e-mail szkoły
adres www szkoły

Nazwa/Imiona i nazwisko Organu Prowadzącego............................................................................................
............................................................................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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NIP**...............................................REGON**..............................................KRS**............................................
Typ Organu Prowadzącego***...........................................................................................................................
Właściwość urzędu skarbowego........................................................................................................................
telefon
faks
e-mail
adres www

Data rozpoczęcia działalności
szkoły zawodowej:
.................................................

Przewidywana liczba
pracowników:

....................

Szkoła ubiega się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności: TAK / NIE****
* Podać nazwy zawodów i numery klasyfikacji, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 3 stycznia 2012r.
w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2012 poz. 7.).
** Podać w przypadku, gdy dotyczy danego podmiotu.
*** Wpisać właściwy typ Organu Prowadzącego, tj.:
- Osoba fizyczna,
- Osoba prawna – podać typ osoby prawnej.
**** Niewłaściwe skreślić.

……………………………………….
podpis osoby zamierzającej prowadzić
zgłaszaną szkołę zawodową

Załączniki:
1. Statut placówki (opracowany zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. z późn. zm.).
2. Dane pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji pracowników
pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot).
3. Dokument informujący o dysponowaniu lokalem oraz odnośnie bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki i pracy:
a) pozytywna opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
b) pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
c) informacje o warunkach lokalowych - zgodnie z art. 82. ust. 2. pkt. 3. ustawy o systemie
oświaty.
4. Dla osoby fizycznej-oświadczenie o zgodności danych z dowodem tożsamości, dla osoby
prawnej-aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7. ust. 3. ustawy o systemie
oświaty (w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły
publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).
6. Pozytywna opinia Opolskiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności).
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