
STAROSTWO POWIATOWE W WĘGROWIE
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

http://www.powiatwegrowski.pl, 
e-mail: starosta@powiatwegrowski.pl
BIP: http://www.powiatwegrowski.pl

KARTA INFORMACYJNA NR OS.0143.57.2.2014

NAZWA SPRAWY:
Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

PODSTAWA PRAWNA:

art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 – t.j. z
późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) wniosek o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
2)  statut szkoły lub placówki – opracowany zgodnie z art. 84.ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o

systemie oświaty,
3) lista  pracowników  pedagogicznych  zawierająca  dane  dotyczące  kwalifikacji  pracowników

pedagogicznych i dyrektora (uczelnia, ukończony kierunek studiów, nauczany przedmiot),
4) informacja o możliwości realizacji praktycznej nauki zawodu w przypadku szkół zawodowych,
5)  dokumenty  informujące  o  dysponowaniu  lokalem  (umowa  najmu,  użyczenia,  akt  własności),

umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację zadań statutowych oraz
zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,

6) decyzja o zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych – tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole
publicznej,

7) opinia Komendy Straży Pożarnej - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole publicznej,
8) opinia Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego - tylko dla lokali nie znajdujących się w szkole

publicznej,
9) dla osoby fizycznej – potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości; dla osoby prawnej –

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
10) w przypadku ubiegania się o uprawnienia szkoły lub placówki publicznej:

- zobowiązanie się do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty,

- pozytywna opinia Kuratora Oświaty w przypadku ubiegania się o uprawnienia szkoły lub placówki
publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:

Brak opłat.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty,  Kultury,  Sportu i Turystyki  Starostwa Powiatowego; ul. J. Piłsudskiego 23; 07-100
Węgrów pokój nr 11 i 13 (I piętro), 
Telefon/fax: 25/ 792-34-08; e-mail: wokst@powiatwegrowski.pl,
Czas pracy: poniedziałek  800 - 1600; wtorek  800 - 1700; środa - czwartek  800 - 1600; piątek  800 - 1500. 

mailto:starosta@powiatwegrowski.pl
http://www.powiatwegrowski.pl/


TERMIN ODPOWIEDZI:

30 dni od otrzymania wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Powiatu
Węgrowskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

UWAGI:

Decyzja  zostanie przesłana do wnioskodawcy listem poleconym.  Możliwy jest  także osobisty odbiór.
Osoby załatwiające sprawę proszone są o zawarcie na wniosku numeru telefonu w celu powiadomienia,
czy decyzja jest gotowa do odbioru.

PLIKI DO POBRANIA:

- wniosek

http://www.powiatwegrowski.pl/Doc/KartyBIP/W57_01.doc

