
                                                                                                                                Wieluń, dnia ............................... 

 

                                                                              Pan ………………. 

                                                           Starosta Wieluński 
 
 

Zgłoszenie zmian w ewidencji szkół i placówek niepublicznych  

  
 

          Na podstawie art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)  

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

(dane osoby prowadzącej, dokładny adres, telefon, e-mail) 

 

ZGŁASZAM ZMIANY we wpisie do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych.............................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

(podać pełną nazwę szkoły/placówki oraz dokładny jej adres i dane teleadresowe) 

 

Zmiana w ewidencji dotyczy: 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

Pozostałe dane ewidencyjne pozostają bez zmian. 

 

 

                                                                                          ………………………………… 

                                                                                (podpis osoby prowadzącej) 

   

 

_______________________________________________________________________________ 

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZGŁOSZENIA: 

 

 statut szkoły/placówki, opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, z aktualnie 

naniesionymi zmianami podanymi w niniejszym zgłoszeniu;  

 aktualny wykaz z kwalifikacjami kadry pedagogicznej; 

 potwierdzenie osobowości prawnej, w przypadku zmiany nazwy lub siedziby; 



 aktualny dokument informujący o dysponowaniu lokalem (np. nowa umowa najmu lub aneks  

do obecnie obowiązującej umowy najmu), w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki 

lub osoby prowadzącej; 

 informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych, w przypadku zmiany osoby 

prowadzącej lub zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki; 

 pozytywne opinie dot. bezpieczeństwa i higieny w szkole/placówce (Sanepid, Straż Pożarna),  

w przypadku zmiany miejsca prowadzenia szkoły/placówki lub dodatkowych miejsc prowadzenia 

zajęć; 

 pozytywna opinia kuratora, w przypadku zmian dotyczących rozszerzenia kierunków kształcenia; 

 opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie  

z potrzebami rynku pracy; 

 w przypadku zmiany osoby prowadzącej - oświadczenie poprzedniej osoby prowadzącej 

o przeniesieniu praw i obowiązków w zakresie prowadzenia szkoły/placówki na rzecz nowej osoby 

prowadzącej. Oświadczenie podpisuje poprzednia i nowa osoba prowadząca. 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą Plac Kazimierza 

Wielkiego 2, 98-300 Wieluń reprezentowane przez Starostę Wieluńskiego; 

2) dane kontaktowe  Inspektora ochrony danych: iod@powiat.wielun.pl, tel. 43 843 7934; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po 

  wpisie do ewidencji na podstawie art. 168 ust. 13 ustawy Prawo oświatowe 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych  

   osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wieczyście;  

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych,  sprostowania 

danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż 

   przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

   o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie przewidzianym przez przepisy; 

10) Pani Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; 

11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych 

   osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia sprawy. 

 
 

 
 

mailto:iod@powiat.wielun.pl

