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ZAŁĄCZNIKI: 

- 

KARTA USŁUGI 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

OPIS SPRAWY:  

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zawiera: 

1. nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub placówki; 

2. datę i numer wpisu do ewidencji; 

3. nazwę oraz odpowiednio typ i rodzaj szkoły lub placówki; 

4. osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę; 

5. adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane; 

6. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazwy zawodów, w jakich szkoła kształci. 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. art. 217 §2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), 

2. art. 168 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910).  

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW: 

1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

WYSOKOŚĆ OPŁAT: 

Nie podlega opłacie 

DOKŁADNE OKREŚLENIE MIEJSCA WYKONANIA USŁUGI: 

Starostwo Powiatowe w Rawiczu 

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju 

Rawicz, Rynek 17, pokój nr 34 (III piętro)  

tel. 65 546 51  39 (pod tym numerem telefonu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji w 

sprawie) 

godziny urzędowania wydziału: 

mailto:oswiata@powiatrawicki.pl


poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek: 700-1500 

e-mail: oswiata@powiatrawicki.pl 

OKREŚLENIE CZASU REALIZACJI USŁUGI: 

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni. Informacje w sprawie przekazywane są w formie 

pisemnej. 

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM: 

- 

 

UWAGI: 

Szczegółowe informacje oraz konsultacje w sprawach związanych ze złożoną dokumentacją udzielane są 

przez pracownika Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 

17, 63-900 Rawicz, pok. 34, tel. 65 546 51 39. 
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