Starostwo Powiatowe w Końskich

obowiązuje od 16.05.2017 r.
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Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2, 26–200 Końskie
tel. 41 372 41 34, 41 372 82 50
fax. 41 372 83 20
www.konecki.powiat.pl
e-mail:starostwo@konecki.powiat.pl
Starostwo Powiatowe
czynne jest codziennie
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30

Sprawy prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia
pokój nr 126, I piętro, tel. 41 260 47 25, 41 375 12 36.

WYKREŚLENIE Z EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK
NIEPUBLICZNYCH
I Podstawa prawna wykonywania usługi (najważniejsze akty prawne):
1. Art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996
z późn. zm.).
II Wymagane dokumenty:
1. Zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej.
III Miejsce składania dokumentów:
1. Za pośrednictwem poczty – na adres Starostwa Powiatowego w Końskich podany w górnej części
karty.
2. Osobiście – w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Końskich, pokój nr 1, parter.
IV Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie.
V Sposób załatwienia sprawy:
1. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego.
2. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, Starostę
Koneckiego oraz gminę, na której położona jest szkoła lub placówka.
3. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę składa w Starostwie Powiatowym w Końskich
zawiadomienie o zamiarze likwidacji szkoły lub placówki niepublicznej, zawierające w swej treści
przyczynę likwidacji.
4. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
5. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest
równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
6. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się Kuratorium Oświaty
w Kielcach, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
7.

VI Odbiór decyzji:
1.
2.

Osobiście przez wnioskodawcę, w pokoju nr 126, I piętro.
Za pośrednictwem poczty, na adres wskazany we wniosku.

VII Termin załatwienia sprawy:
30 dni.
VIII Tryb odwoławczy:
Od decyzji o wykreśleniu z ewidencji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Starosty
Koneckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
IX Inne informacje:
1. Ponadto wpis do ewidencji podlega wykreśleniu z urzędu w przypadkach:
• niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do
ewidencji,
• prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub
placówkę, prowadzenia działalności oświatowej,
• stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest
sprzeczna z przepisami ustawy o systemie oświaty lub statutem szkoły lub placówki,
• dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
• zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.

