
Grodzisk Maz.,................................... 
..................................................................................
                                                                                                    

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

……………………………………………………

(Nazwa osoby prawnej, adres siedziby; a w przypadku osoby
 fizycznej imię i nazwisko, adres zamieszkania)

…………………………………………………………..
 (numer KRS lub w przypadku osoby fizycznej nr PESEL)

Burmistrz
Grodziska Mazowieckiego

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

Podstawa prawna: 
1) art. 88 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 59, z późn. zm.) 
2)  §  2  i  3  Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub
osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625)  

1) Oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej*
      (w przypadku założyciela będącego osobą prawną – nazwa założyciela, adres jego siedziby oraz wskaza-

nie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;
w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - imię i nazwisko założyciela, numer ewidencyjny
PESEL, adres miejsca zamieszkania oraz adres do korespondencji)

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

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

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

………………………………………………………………………………………………..
2) Określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, oraz:

        a) wskazanie, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
b) w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy w szkole będą zorganizowane oddziały 

przedszkolne oraz czy szkoła będzie posiadać podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne,
c) w przypadku szkoły podstawowej, o której mowa w art. 95 ust. 2, 3 i 6 ustawy - wskazanie klas, które 

ma obejmować struktura organizacyjna tej szkoły,
d) w przypadku szkoły specjalnej - wskazanie rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy 

się szkołę;

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

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

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

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



………………………………………………………………………………………………..
3) Data rozpoczęcia działalności

………………………………………………………………………………………………..
4) Przewidywana liczba uczniów  

……………………………………………………………………………………………….
5) Adres siedziby szkoły lub placówki publicznej

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

………………………………………………………………………………………………..
6) Informacja o warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt nie-

zbędny do realizacji zadań statutowych

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

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

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

* Przez szkołę publiczną należy rozumieć również przedszkole publiczne.

…………………………….
(podpis założyciela)

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej dołącza się:
1) w przypadku założyciela będącego osobą prawną - kopię statutu lub innego dokumentu stano-

wiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej oraz - jeżeli osoba prawna podlega obo-
wiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji - aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewiden-
cji;

2) w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - wyciąg z dowodu osobistego zawierający
imię,  nazwisko i numer ewidencyjny PESEL, poświadczony notarialnie lub poświadczony
przez przyjmującego wniosek pracownika urzędu obsługującego organ jednostki samorządu
terytorialnego  właściwej  do  udzielenia  zezwolenia  na  założenie  szkoły  lub  placówki
publicznej;

3) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;
4) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;
5)  opinie  właściwego  miejscowo  komendanta  powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej

i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny
w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego
otoczeniu,  a  w przypadku  szkoły podstawowej,  o  której  mowa  w art.  95  ust.  3  ustawy,
również o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynkach, w których będą mieścić się
szkoły filialne, i najbliższym ich otoczeniu;

6)  wykaz  nauczycieli  przewidzianych  do  zatrudnienia  w  szkole  lub  placówce  publicznej,
zawierający imiona i nazwiska nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach;

7) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do
przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.


