
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH TORUNIA 

z dnia ………………………..……

na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 zgłoszenie nowej szkoły/placówki  zgłoszenie zmiany we wpisie
nr…………….

1. Nazwa szkoły / placówki:
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
2. Typ:

3. Imię i nazwisko dyrektora:

4. Kategorie uczniów  dzieci lub młodzież
 młodzież / dorośli
 dorośli

5. Data rozpoczęcia działalności:

6. Przewidywana liczba pracowników:

7. Dane teleadresowe:
ulica…………………………………………………………………

nr budynku…………………..... nr lokalu………..………….…….

e-mail……………………………………………………………….

telefon……………………………………………………………....

faks………………………………………………………………....

strona www……………………………..………………………...
8. Dane organu prowadzącego:

Nazwa:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………

 osoba fizyczna1) PESEL:………………………………………..

 osoba prawna REGON:…………………………………………

województwo……………………………………………………….

powiat…………………………gmina……………………………..

miejscowość………………………………………………..……… 

kod pocztowy………………………………………………….…..

ulica…………………………………………………………………

nr budynku…………………….. nr lokalu………..………….…….

e-mail……………………………………………………………….

telefon………………………………………………………………

faks………………………………………………………………….

www……………..………………………..………………………...
10. Nazwa i adres urzędu skarbowego 

właściwego dla osoby prowadzącej:
……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………
11. Dane o zawodach, w których kształci

szkoła: zawód: nr klasyfikacji



16. Czy szkoła ubiega się o uprawnienia 
szkoły publicznej:

 tak                       nie

17. Podpis wnioskodawcy lub osoby 
przez niego upoważnionej2):

1) w przypadku większej liczby osób fizycznych zakładających placówkę, każda z nich wypełnia
odrębne zgłoszenie 

2) w przypadku, gdy zgłoszenie podpisuje osoba upoważniona przez osobę prowadzącą, należy 
załączyć stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie

ANALIZA FORMALNA WNIOSKU 
(WYPEŁNIA WYDZIAŁ EDUKACJI URZĘDU MIASTA TORUNIA):

Stwierdzono, że zgłoszenie zawiera następujące załączniki:

 statut szkoły lub placówki (opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 cyt. ustawy) lub projekt 
organizacji punktu przedszkolnego,

 dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do 
zatrudnienia w szkole lub placówce, 

 potwierdzenie osobowości prawnej (odpis z KRS lub w przypadku osoby fizycznej - 
kserokopia dowodu osobistego i zaświadczenie o miejscu zamieszkania,

  dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem (umowa najmu, dzierżawy, akt 
własności),

 informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków informację o warunkach lokalowych 
zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji 

praktycznej nauki zawodu,

 opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu dot. bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole lub placówce,

 opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu dot. bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pracy w szkole lub placówce,

 zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 cyt. ustawy 
(w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej 
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej),

 pozytywna  opinia  Kujawsko–Pomorskiego  Kuratora  Oświaty  o  spełnieniu  wymagań
określonych  w art.  14 ust.  3  cyt.  ustawy (w przypadku  szkół  ubiegających  się  o  nadanie
uprawnień szkoły publicznej)

 pozytywna opinia ministra właściwego ds. zdrowia o spełnieniu wymagań określonych w art.
14 ust. 3 cyt. ustawy (w przypadku szkoły  prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw zdrowia).

UWAGI: 
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http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-10-2014&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=08-10-2014&qplikid=1#P1A6


.......................................................................................
(data i podpis pracownika prowadzącego sprawę)
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