_________________________________

Wysoka, dnia ...................201…. r.

_________________________________
_________________________________
(Nazwa osoby prawnej, adres; a w przypadku
osoby fizycznej imię i nazwisko, adres
zameldowania, numer dowodu osobistego)

________________________________
(numer KRS lub w przypadku osoby fizycznej
nr PESEL)

Urząd Miasta i Gminy
Pl.Powst.Wlkp.20/21
89-320 Wysoka

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola

Zgodnie z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.) zgłaszam do ewidencji niepubliczne
przedszkole i wnoszę o dokonanie następującego wpisu:
1) osoba prowadząca niepubliczne przedszkole :
_________________________________________________________________
2) adres osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne, telefon, faks, e-mail:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) miejsce prowadzenia przedszkola: ___________________________________
_________________________________________________________________

4) imię i nazwisko dyrektora niepublicznego przedszkola oraz dokumenty dot.
kwalifikacji - w załączeniu

5) wykaz pracowników pedagogicznych przewidzianych do zatrudnienia oraz
dokumenty dot. kwalifikacji – w załączeniu,

6) data rozpoczęcia działalności:
_________________________________________________________________
7) urząd skarbowy właściwy dla osoby prowadzącej przedszkole niepubliczne:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do
ewidencji dla potrzeb procesu związanego z ewidencją niepublicznego przedszkola
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.
U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

_________________________
(podpis, pieczątka)

Załączniki:
1. Kserokopia dowodu osobistego, gdy osobą prowadzącą przedszkole ma być
osoba fizyczna; lub aktualny (z ostatnich 3 m-cy) odpis wpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego w przypadku, gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. akt własności lokalu, umowa
najmu, dzierżawy, użyczenia, itp., - w przypadku prowadzenia przedszkola
niepublicznego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy złożyć zgodę
zarządcy obiektu na prowadzenie działalności zgodnie ze statutem tej jednostki.
3. Opinia Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Pile, dotycząca warunków
ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach przedszkola niepublicznego.
4. Ocena sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile dotycząca
warunków lokalowych
niepublicznego przedszkola pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Kopie dokumentów dot. kwalifikacji dyrektora przedszkola niepublicznego
i pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów wyższych,
przygotowanie pedagogiczne).
6. Statut przedszkola niepublicznego .
7. Informacja osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole o warunkach lokalowych
zapewniających:
 możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 realizację innych zadań statutowych,
 bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi
przepisami.
UWAGA: Wszystkie kopie dokumentów winny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem" zgodnie
z art. 76a §2 k.p.a - przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony
będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym, lub przez
instytucje, które je wydały.

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH

Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
(nazwa i adres osoby prowadzącej)

jako osoba prowadząca
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(nazwa szkoły/placówki)
oświadcza, że warunki lokalowe w niepublicznym przedszkolu zapewniają:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- możliwość realizacji innych zadań statutowych,
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

________________________________________
(podpis oraz pieczęć w przypadku osoby prawnej)

WYKAZ

KADRY

PEDAGOGICZNEJ

Wykształcenie
Lp.

Imię i nazwisko

(szkoła, kierunek, specjalność,

Posiadane kwalifikacje
pedagogiczne

Nauczany
przedmiot/rodzaj
prowadzonych
zajęć

tytuł na dyplomie/ świadectwie)

_________________________________
(podpis oraz pieczęć w przypadku osoby)

