
 
Do zgłoszenia placówki/szkoły do ewidencji należy załączyć odpowiednie załączniki:  

 

Załączniki do zgłoszenia przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:   
1. Statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe                    

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 
2. Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji  

pracowników  pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, 

nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów). 
3. Informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy 

Prawo oświatowe) zapewniających: 
 a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 b) realizację innych zadań statutowych, 

c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 
przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie 
przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do 

zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 
4. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego 

rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru 

szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu 
terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 

oświatowej). 
5. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 

podmiotów gospodarki narodowej (załącznik do Formularz -pkt.4). 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
Załączniki do zgłoszenia szkoły podstawowej do ewidencji szkół:   

1. Statut placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe                 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). 

2. Lista pracowników pedagogicznych zawierająca dane dotyczące kwalifikacji  

pracowników  pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, 
nauczany przedmiot - bez kserokopii dokumentów). 

3. Informacja o warunkach lokalowych (opracowana zgodnie z art. 168 ust. 4 pkt 3 ustawy 
Prawo oświatowe) zapewniających: 

 a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

 b) realizację innych zadań statutowych, 
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w 

przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie 

przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do 

zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. 
4. Pozytywna decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty. 

5. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3. ustawy                   
Prawo oświatowe. 

6. Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru 
szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu 

terytorialnego zgodnie ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej) 

7. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego 
podmiotów gospodarki narodowej (załącznik do Formularz -pkt.4). 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

 


