
DANE NIEZBĘDNE DO WPISANIA SZKOŁY LUB PLACÓWKI DO KRAJOWEGO 

REJESTRU URZĘDOWEGO PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ RSPO 

 

RODZAJ PLACÓWKI:(proszę podkreślić właściwy rodzaj dla Państwa placówki) 

* filia szkoły lub placówki 
* jednostka złożona ( centrum kształcenia ustawicznego ze szkołami, młodzieżowy ośrodek 

socjoterapii ze szkołami, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, niepubliczna placówka kształcenia 
ustawicznego i praktycznego ze szkołami, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy), 
* samodzielna 

* szkoła lub placówka w zespole 
* szkoła lub placówka z filią 

* szkoła lub placówka wchodząca w skład jednostki złożonej 
* zespół 
 

TYP SZKÓŁ I PLACÓWEK: 

00001 Przedszkole 

00003 Szkoła Podstawowa 
 
 

NAZWA (należy podać urzędową nazwę szkoły lub placówki określona w zaświadczeniu o wpisie 
do ewidencji oraz w statucie szkoły lub placówki oświatowej) 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

NAZWA SKRÓCONA (szkoła lub placówka może posiadać nazwę skróconą. Jest to nazwa, której 

szkoła lub placówka oświatowa używa na pieczęciach. UWAGA: Jeżeli szkoła lub placówka 
oświatowa nie posiada nazwy skróconej, pole Nazwa skrócona należy zostawić niewypełnione. 

Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe). 

…............................................................................................................................................................ 

…............................................................................................................................................................ 

REGON:  
 

NIP: (Wypełnienie pola NIP nie jest obowiązkowe. Numer NIP należy podać, jeżeli taki numer 
został nadany) 
 

…............................................................................................................................................................ 

 IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA: 

…............................................................................................................................................................ 

STATUS PUBLICZNO _ PRAWNY: 

* w przypadku szkół: 

• publiczna 

• niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej 

• niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej 

KATEGORIE UCZNIÓW: 

* Dzieci lub młodzież 

* bez kategorii – kategoria ma zastosowanie do placówek, o których mowa w art.2 ustawy o 

systemie oświaty, kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów 
pracowników służb społecznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz szkół i placówek 
artystycznych. 



 

SPECYFIKA: 

* Specjalna – przedszkole lub szkoła dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub zorganizowana w podmiocie leczniczym, 

* Brak specyfiki – przewidziano możliwość wyboru tej kategorii w przypadku przedszkoli i szkół 
ogólnodostępnych, w tym integracyjnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych 

itp.  

NIEPELNOSPRAWNOŚĆ DOMINUJĄCA: 

 Pole wypełniane wyłącznie przez szkoły, które w polu Specyfika szkoły dokonały wyboru kategorii 

Specjalna. W takim wypadku należy wskazać, dla jakiej kategorii uczniów z orzeczeniem o 
potrzebie kształcenia specjalnego szkoła została zorganizowana. 

* W przypadku szkół, które nie są przeznaczone dla jednej kategorii uczniów, należy wybrać 
wartość Nie dotyczy. 

* W przypadku szkół specjalnych zorganizowanych przy zakładach leczniczych należy wybrać 

wartość Dla przewlekle chorych. 

 

DATA ZAŁOŻENIA oraz DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI: 

…………………………………………………………………………………………… 

* Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe oraz ich zespoły 

W przypadku niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów, za datę założenia 
szkoły należy uznać datę wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, natomiast data 

rozpoczęcia działalności jest wskazywana w zgłoszeniu do ewidencji. 

 

SZCZEGÓLNA FORMA PRAWNA: 

1. przedszkola publiczne  
2. szkoły publiczne podstawowe  

3. szkoły publiczne gimnazja  
4. szkoły publiczne ponadgimnazjalne  
5. szkoły publiczne artystyczne  

6. placówki systemu oświaty publiczne  
7. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty publiczne  

8. zespoły szkół i placówek oświatowych publiczne  
w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu 
Status publiczno-prawny wartości Publiczna. 

1. przedszkola niepubliczne  
2. szkoły niepubliczne podstawowe  

3. szkoły niepubliczne gimnazja  
4. szkoły niepubliczne ponadgimnazjalne  
5. szkoły niepubliczne artystyczne  

6. placówki systemu oświaty niepubliczne  
7. inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne  

8. zespoły szkół i placówek oświatowych niepubliczne  
 
w przypadku wybrania odpowiedniego typu szkoły lub placówki w polu Typ oraz wskazaniu w polu 

Status publiczno-prawny wartości innej niż Publiczna. 

PROCENTOWY UDZIAŁ WŁASNOŚCI W OGÓLNEJ WARTOŚCI KAPITAŁU 

1. Skarb państwa – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem prowadzącym 
jest właściwy minister; 



2. Państwowe Osoby Prawne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem 

prowadzącym jest przedsiębiorstwo państwowe oraz publiczne szkoły wyższe; 

3. Jednostki Samorządu Terytorialnego – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których 
organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego; 

4. Krajowe Osoby Fizyczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem 
prowadzącym jest osoba fizyczna; 

5. Pozostałe Krajowe Jednostki Prywatne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których 
organem prowadzącym jest stowarzyszenie, spółdzielnia, samorząd gospodarczy i zawodowy, 
organizacja związkowa, organizacja wyznaniowa, przedsiębiorstwo osób fizycznych, szkoła wyższa 

niepubliczna, spółka handlowa, fundacja lub inna niż wymieniona organizacja społeczna; 

6. Osoby Zagraniczne – w przypadku szkół, placówek i zespołów, dla których organem 

prowadzącym jest osoba zagraniczna. 

 

RODZAJE DZIAŁANOŚCI: PKD 

 

PRZEWIDYWANA LICZBA PRACOWNIKÓW: 

…............................................................ 

 


