Bojadła, ………………………
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
(Imię i nazwisko/ nazwa wnioskodawcy oraz adres)

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
prowadzonej przez Wójta Gminy Bojadła
Na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) zgłaszam:
1. Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne, adres:
………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa przedszkola:
………………………………………………………………………………………………
3. Data rozpoczęcia działalności:
………………………………………………………………………………………………
4. Miejsce prowadzenia (adres):
………………………………………………………………………………………………
5. Urząd skarbowy (adres):
………………………………………………………………………………………………

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1) statut przedszkola zawierający informacje określone w art. 84 ust.2 ustawy o systemie oświaty;
2) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych – określenie poziomu, kierunku
(specjalności) wykształcenia każdej z tych osób oraz posiadanego przygotowania
pedagogicznego (zał. Nr 1);
3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem;
4) opis warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci oraz
wyposażenia w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego (zał. Nr 2);
5) pozytywne opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze oraz
Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze potwierdzające
bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci;
6) potwierdzenie zgodności danych z dowodem tożsamości (osoba fizyczna), aktualny wypis z
Krajowego Rejestru Sądowego (osoba prawna).

Zał. Nr 1 do wniosku o wpis
do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych
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Zał. Nr 2 do wniosku o wpis
do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH
Zgodnie z art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i adres osoby prowadzącej)

jako osoba prowadząca niepubliczne przedszkole o nazwie:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa szkoły lub placówki)

informuję, iż dysponuję lokalem, w którym zapewniam:
- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczy
- możliwość realizacji innych zadań statutowych
- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy

.........................................................................
(podpis osoby prowadzącej)

