
 

Ciechanów, dnia ............................... 

 

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych  

prowadzonej przez Powiat Ciechanowski 

 

 

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082 z późn. zm.). 

 

1. Nazwa szkoły lub placówki................................................................................................................ 

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

2. Adres szkoły lub placówki (dokładny adres wraz kodem pocztowym)............................................. 

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

3. Dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć (w przypadku, gdy zajęcia prowadzone są również                          

w innych miejscach niż wymienione w pkt 2)....................................................................................... 

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

4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę (fizyczna lub prawna)........................................................ 

5. Adres miejsca zamieszkania w przypadku fizycznej osoby prowadzącej lub siedziby  w 

przypadku prawnej osoby prowadzącej (dokładny adres z kodem pocztowym, e-mail*, telefon*)  

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

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

6. Adres właściwego urzędu skarbowego osoby prowadzącej............................................................... 

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

7. Typ szkoły lub placówki zgodnie z art. 2 i 18 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 

.................................…........................................................................................................................... 

8. System kształcenia**:  

   dzienny          stacjonarny          zaoczny 

9. Szkoła kształci**:  

   dzieci             młodzież              dorosłych 

10. Zakres kształcenia/działania............................................................................................................. 

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

11. Zawody lub profile zawodowe w jakich szkoła będzie kształcić (w przypadku szkół 

zawodowych).......................................................................................................................................... 

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

12. Data rozpoczęcia funkcjonowania szkoły lub placówki .................................................................. 

 

        …....................................................... 

          (podpis) 
 

* Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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/WE (RODO), 
wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych, tj. numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) w celu informowania o stanie załatwienia 

sprawy w Wydziale Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju. 

**podkreślić właściwe 



Do zgłoszenia załączono: 

• Statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 

ustawy Prawo oświatowe. 

• Listę pracowników pedagogicznych z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia w szkole/placówce oraz 

wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły/placówki (wykaz podpisany przez osobę 

uprawnioną; bez kserokopii świadectw i dyplomów). 

•  Zobowiązanie do przestrzegania wymogów dotyczących nadania uprawnień szkoły publicznej (art. 

168 ust. 4 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe) w przypadku szkoły ponadpodstawowej ubiegającej się o 

nadanie uprawnień szkoły publicznej. 

• Informację o warunkach lokalowych – zgodnie z art. 168 ust 4 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 

zapewniających: 

a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

b) realizację innych zadań statutowych, 

c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej                               

nauki zawodu, 

d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach 

techniczno – budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań 

potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta 

powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej. 

• Pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

• Pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty w przypadku młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych,  młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno – 

wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków 

rewalidacyjno – wychowawczych. 

• Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły do rejestru szkół i placówek oświatowych 

(RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie ustawą z  dnia 15 kwietnia 

2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawą z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o 

systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw). 

• Opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z 

potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

• W przypadku osoby fizycznej można dołączyć oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę 

prawną, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej 

zgłoszenie. Oświadczenie to zawiera zgodę osoby fizycznej lub osoby prawnej, która ma przejąć 

prawa i obowiązki do prowadzenia szkoły lub placówki. 

 

http://lex.um.warszawa.pl/lex/content.rpc?class=CONTENT&dataOceny=2019-09-02&loc=4&tknDATA=120%2C121%2C122%2C123%2C124%2C125%2C126%2C127%2C30%2C31%2C35%2C50%2C6%2C8%2C1566916322&nro=19017306&baseHref=http%3A%2F%2Flex.um.warszawa.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2256649:part=a22u5p5:ver=1&full=1


 

Klauzula informacyjna – ewidencja szkół   

i placówek niepublicznych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO, Starosta Ciechanowski informuje, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ciechanowski z siedzibą przy ul. 

17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez email: daneosobowe@ciechanow.powiat.pl. 

 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu: 

a) dokonania wpisu lub wydania decyzji o odmowie wpisu zakładanej przez 

Panią/Pana szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 

Powiat Ciechanowski, dokonania zmian we wpisie do ewidencji, wykreślenia szkoły 

z ewidencji  

b) wpisu szkoły do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO) w Systemie 

Informacji Oświatowej (SIO) oraz wykreślenia szkoły z RSPO, 

c) wpisu szkoły do rejestru REGON, zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia 

z rejestru REGON – dane generowane automatycznie z SIO do GUS. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. c; art. 168 

ust. 9 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z 

późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 955) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 11 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.). 

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

6.  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

   

7. Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane będą przetwarzane przez 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu 

sprawy, następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego w Warszawie – Oddział w 

Mławie. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 

Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie 

z prawem. 

 

10. Podanie danych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym. W przypadku braku podania 

danych nie byłaby możliwa realizacja Pani wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych prowadzonej przez Powiat Ciechanowski. 

 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

mailto:daneosobowe@ciechanow.powiat.pl

