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ZAKŁADANIE PUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI PROWADZONEJ PRZEZ INNĄ OSOBĘ NIŻ 

GMINA KOMORNIKI 

Wydział: 
 
Wydział Organizacyjny 

Osoba 

odpowiedzialna: Maria Załóg, pok.16, tel. 61 8100 650, e-mail or@komorniki.pl 

Wymagane 

dokumenty: 

 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki prowadzonej 
przez inną osobę niż Gmina Komorniki składa się nie później niż do 30 września 
roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie placówki. 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej 
zawiera: 

  1)   oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w 
przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania; 

  2)   w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do 
prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej; 

  3)   określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej 
działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz: 

 w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub 
zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, 

 w przypadku liceum profilowanego - profilu lub profili kształcenia 
ogólnozawodowego, 

 w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla 
których tworzy się szkołę; 

  4)   wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z 
informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i 
sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych. 

 
Do wniosku należy dołączyć: 

  1)   aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego 
dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w 
przypadku osoby fizycznej – kopię dowodu osobistego; 

  2)   projekt aktu założycielskiego szkoły/placówki publicznej; 
  3)   projekt statutu szkoły/placówki publicznej; 
  4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem 
  5)   opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) 
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; 

6)   informacje o kwalifikacjach pracowników pedagogicznych i dyrektora przewidzianych 
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do zatrudnienia; 

  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. 

 
Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę 
za granicą, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wymaga poświadczenia przez właściwą 
ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli 
dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z 
uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski. 

Opłaty: 
Wpis nie podlega opłacie.  

Termin odpowiedzi: 

 
Nie dłużej niż 30 dni od daty wpływu wniosku. 
Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki 
publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Wójta 
Gminy Komorniki. 

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji o odmowie wpisu do ewidencji stronie służy prawo odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki. 

Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 7września  1991 r. o systemie oświaty, (Dz.U.2004 r. nr 256, 

poz. 2572 ze zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r 

w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwoleń 
na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę 
fizyczną (Dz. U. 2004 Nr 46, poz. 438). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
        w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2001 r.) 
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. 2013.267). 
 

Uwagi: 

1. Zezwolenie na założenie placówki publicznej jest udzielane, jeżeli przedstawione 
dokumenty są zgodne z przepisami prawa oświatowego i utworzenie placówki 
publicznej w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne 
uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości.  

2. Podmioty prowadzące przedszkole publiczne na obszarze Gminy Komorniki 
otrzymują dotację celową  udzielaną przez Gminę w wysokości: 

           100% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych 
           prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na każde dziecko objęte opieką. 

 

Kartę przygotował: Kartę sprawdził: Kartę zatwierdził: Wersja na dzień: 



 

    


