……………………., dnia ........................ r.
(miejscowość i data)
.........................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
(oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i
jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego
osobą fizyczną – miejsce zamieszkania);

Burmistrz
Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki
publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną *

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z
2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków
udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez
osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 46 poz. 438 z poźn. zm. ) proszę o wydanie
zezwolenia na złożenie szkoły lub placówki publicznej * o nazwie:

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................
wg poniższych informacji:
1) osoba prowadząca szkołę lub placówkę publiczną *( w przypadku osoby prawnej –
wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw
szkoły lub placówki publicznej)

.................................................................................................................................
2) adres osoby prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową* , telefon, faks, e-mail:
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3) typ szkoły lub rodzaj placówki publicznej*:
.............................................................................................................................................
4) data rozpoczęcia działalności szkoły lub placówki publicznej*:
...........................................................................................................................................
5) przewidywana liczba uczniów (słuchaczy) w szkole lub placówce publicznej*:
………………………………………………………………………………………………………
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a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zawodu lub
zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić:
……………………………………………………………………………………………..
b) w przypadku liceum profilowego – profilu lub profili kształcenia ogólno
zawodowego:
………………………………………………………………………………………………
c) w przypadku szkoły specjalnej – rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla
których tworzy się szkołę:
……………………………………………………………………………………………….
6) miejsce prowadzenia szkoły lub placówki publicznej*, telefon, faks, e-mail:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7) informacja o warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i
sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych w szkole lub placówce
publicznej*:

..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
8) inne:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb procesu
związanego z udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę fizyczną
lub prawną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z
2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

…………………………………….
(podpis, pieczątka)
Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej
załączam:

1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………..
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3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………….
7. ………………………………………………………………………………………………………..
8. ………………………………………………………………………………………………………..
9. ……………………………………………………………………………………………………….
10. ……………………………………………………………………………………………………..

* niepotrzebne skreślić

…………………………………….
(podpis, pieczątka)
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