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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.

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH
I Podstawa prawna wykonywania usługi:
1. Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
II Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
2. Wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki (dokument informujący o dysponowaniu lokalem)
oraz informacja o warunkach lokalowych zapewniających: możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznowychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki nauki
i pracy (Załącznik Nr 1).
3. Opinie wydane przez Sanepid i Straż Pożarną.
4. Statut szkoły lub placówki.
5. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
w szkole lub placówce (Załącznik Nr 2).
6. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy prawo oświatowe
w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej
z dniem rozpoczęcia działalności (Załącznik Nr 3).
7. Pozytywna opinia Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej
się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, a w przypadku szkoły
medycznej – także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań określonych w art.
7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
8. W przypadku Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – opinia instytucji odpowiedzialnej
za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma być skierowany nieletni, z której wynika, że istnieje
zapotrzebowanie na miejsca w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
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 fizyczna lub prawna składa w Starostwie Powiatowym w Końskich dokumenty wymienione w pkt II.
2. W przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych wzywa się wnioskodawcę
pisemnie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.
3. W przypadku, gdy statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem wzywa się
wnioskodawcę pisemnie do zmiany statutu w wyznaczonym terminie.
4. Starosta Konecki dokonuje wpisu szkoły do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
5.

VI Odbiór zaświadczenia:
1. Starosta Konecki z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.
2. Kopię zaświadczenia przekazuje Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty oraz organowi podatkowemu.
VII Termin załatwienia sprawy:
30 dni.
VIII Tryb odwoławczy:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego.
IX Inne informacje:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera:
• Nazwę organu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki,
• Datę i numer wpisu do ewidencji,
• Nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki,
• Osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę,
• Adres szkoły lub placówki,
• W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci,
2. Odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji jeżeli:
• Zgłoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w
wyznaczonym terminie,
• Statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został
zmieniony.
3. Od decyzji o odmowie wpisu do 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.

