Urząd Miasta Milanówka
Referat Oświaty
ul. Kościuszki 45
05-822 Milanówek
tel. (22) 758-30-61/62 wew. 116, 185
fax. (22) 755-81-20

K A R T A U S Ł U G N R O/03
REFERAT OŚWIATY (O)
Nazwa usługi: WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
Odpowiedzialny za daną usługę: Katarzyna Wąsińska- Jano
Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45
Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185
Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00
Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wniosek w sprawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (druk do
pobrania

na

stronie

Biuletynu

Informacji

Publicznej

Miasta

Milanówka

http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty)
2. Odpis z KRS w przypadku osoby prawnej, kopię dokumentu tożsamości w przypadku
osób fizycznych,
3. Dokumenty poświadczające dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami (np.
umowa najmu),
4. Informację osoby prowadzącej o warunkach lokalowych zapewniających:


możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,



możliwość realizacji innych zadań statutowych,



bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

5. Opinia właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej i opinia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i
higieny w budynku, w którym będzie się mieścić placówka,
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 – ustawy
Prawo oświatowe (dotyczy szkół ubiegających się o nadanie uprawnień szkoły

publicznej),
7. Dane

dotyczące

kwalifikacji

pracowników

pedagogicznych

i

dyrektora,

przewidzianych do zatrudnienia,
8. Statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo
oświatowe),
9. Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań
określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (dotyczy szkół ubiegających
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).
Opłata: nie pobiera się
Termin załatwienia: 30 dni od dnia złożenia wniosku
Tryb odwoławczy:
Odwołanie przysługuje od decyzji o odmowie dokonania wpisu do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Milanówka w
terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia i złożenia w wyznaczonym terminie.
Decyzję o odmowie wpisu wydaje się, jeżeli:


zgłoszenie do ewidencji nie zawiera wymaganych przepisami danych i mimo
wezwania nie zostało uzupełnione,



statut jest sprzeczny z prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
Opracowała: Katarzyna Wąsińska – Jano

30.07.2018 r.

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta Milanówka

30.07.2018 r.

