
          Nowe Miasto Lubawskie, dnia ………………………. 

 

Do Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

 

Wniosek o uzyskanie wpisu do ewidencji niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonej przez Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

 

Na podstawie art. 89a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) 

 

1. Oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić punkt przedszkolny/zespół wychowania przedszkolnego
*
 

 

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

Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej/pełna nazwa osoby prawnej 

2. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej/siedziba osoby prawnej, telefon, e-mail 

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

 

3. W przypadku osoby prawnej -wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia spraw w imieniu założyciela) 

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

 

4. Pełna nazwa punktu przedszkolnego/zespołu wychowania przedszkolnego
*
 

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

 

5. Data rozpoczęcia funkcjonowania ………………………………………………………… 

 

6. Miejsce prowadzenia innej formy wychowania przedszkolnego 

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

 

8. Adres właściwego urzędu skarbowego .............................................................................................................................. 

 

…………………………….. 

                      (imię i nazwisko osoby wnioskującej) 

Do wniosku należy załączyć:
 

1. projekt organizacji wychowania przedszkolnego w zgłaszanej formie zgodnie z § 5 ust.1 Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz.U. Nr 161 poz.1080), 

2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w punkcie przedszkolnym lub 
zespole wychowania przedszkolnego – załącznik nr 1, 

3. aktualny odpis z KRS w przypadku osoby prawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, 

4. informacja osoby prowadzącej o zapewnieniu warunków lokalowych umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno -wychowawczych, 
realizacji innych zadań wynikających z projektu organizacji danej formy wychowania przedszkolnego oraz bezpiecznych i higienicznych 
warunków nauki i pracy – załącznik nr 2 

5. pozytywne opinie właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  o 
zapewnieniu w lokalu, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach punktu lub zespołu, bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu dzieci, zgodnie z § 3 i 4 Rozporządzenia MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. Nr 161 poz.1080), 

6. oświadczenie o posiadaniu lokalu wyposażonego w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego- – załącznik nr 3 

                                                 
*
 niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 1 do wniosku o uzyskanie  wpisu  do ewidencji niepublicznych 
innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej przez                                           

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

 

DANE DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH I DYREKTORA PRZEWIDZIANYCH 
DO ZATRUDNIENIA W NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

Lp. 
Imię i 

nazwisko 

Kierunek 
studiów 

specjalność 

Kwalifikacje  

pedagogiczne 

Inne formy 
doskonalenia 

Stopień 
awansu 

zawodowego 

Staż pracy 
pedagogicznej 

Nauczany 
przedmiot 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

     

 

 

 



Załącznik nr 2 do wniosku o uzyskanie  wpisu do ewidencji 
niepublicznych innych form wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez Burmistrza 
Nowego Miasta Lubawskiego 

 

INFORMACJA O WARUNKACH LOKALOWYCH 

 

Zgodnie z art. 82 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. z 2004 r. Nr 256 
poz.2572 z późn. zmianami) 

 

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

imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej będącej osobą fizyczną bądź działającej w imieniu osoby prawnej 

 

 

jako osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego: 

 

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

(pełna nazwa formy wychowania przedszkolnego) 

 

Informuję, że dysponuję lokalem, w którym zapewniam: 

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 

- możliwość realizacji innych zadań przewidzianych w organizacji wychowania przedszkolnego  

- bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy 

 

 

 

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

             
(podpis osoby zgłaszającej) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do wniosku o uzyskanie wpisu  do 
ewidencji niepublicznych innych form wychowania                          

przedszkolnego prowadzonej przez                                              
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania 
(Dz.U. Nr 161 poz.1080) 

 

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

imię, nazwisko i adres osoby zgłaszającej będącej osobą fizyczną bądź działającej w imieniu osoby prawnej 

 

 

jako osoba prowadząca niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego: 

 

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

(pełna nazwa formy wychowania przedszkolnego) 

 

Oświadczam, iż lokal, w którym mają być prowadzone zajęcia w ramach niepublicznych innych formach  wychowania 
przedszkolnego wyposażony jest w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 

 

 

 

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

             
(podpis osoby zgłaszającej) 

         

 

 

 

 

 

 


