Sokołów Podlaski, dnia ...................................

Burmistrz Miasta
Sokołów Podlaski
Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski
Na podstawie art. 168 ust. 1 i ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910.)
- zgłaszam do Ewidencji prowadzenie przedszkola/szkoły* niepublicznej o nazwie:
……………………………………………………………………………………………………………
w/g poniższych informacji:

1. Osoba prowadząca przedszkole/szkołę* (imię i nazwisko, Nr PESEL, w przypadku osoby prawnej nazwa podmiotu prowadzącego)............................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania osoby prowadzącej lub siedziba osoby prawnej (adres z kodem pocztowym)
................................................................................................................................................................
.............................................................................telefon..............................e-mail................................
3. Nazwa przedszkola/szkoły*, określenie typu i rodzaju szkoły
................................................................................................................................................................
w tym informacja, czy w szkole będzie zorganizowany oddział lub oddziały przedszkolne:
………………………………………………………………………………………………………...
4. Szkoła kształci: dzieci i młodzież*, dorosłych*.
5. Data rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola/szkoły*.........................................................................
6. Miejsce prowadzenia przedszkola/szkoły* (adres z kodem pocztowym, telefon, e-mail)
................................................................................................................................................................
..............................................................................telefon................................e-mail.............................
w tym inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:
…………………………………………………………………………………………………………
7. Adres właściwego urzędu skarbowego
................................................................................................................................................................
*- niepotrzebne skreślić

Do zgłoszenia dołączam następujące załączniki:
•
•
•

•
•
•
•

statut przedszkola/szkoły* (opracowany zgodnie z art. 172 cyt. ustawy - Prawo oświatowe).
informacja osoby prowadzącej przedszkole/szkołę* o zapewnieniu warunków lokalowych
umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań
statutowych.
informacja osoby prowadzącej przedszkole/szkołę* o zapewnieniu warunków lokalowych
zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy tj. przedłożenie:
- pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
- pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej .
dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia
w przedszkolu/szkole*.
zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe w
przypadku szkoły podstawowej.
pozytywna opinia kuratora oświaty w przypadku szkoły podstawowej.
dane niezbędne do wpisania przedszkola/szkoły* do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej.
……….………..........................................................................
(podpis osoby prowadzącej przedszkole/szkołę*
lub osoby upoważnionej do reprezentowania osoby
prawnej prowadzącej przedszkole/szkołę*)

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. 2016. 119. 1), zwanego dalej „RODO”
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani jest Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Pan/Pani mogą się
skontaktować poprzez e-mail: iod@sokolowpodl.pl we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego wynikającego
z art.168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, którym jest dokonanie wpisu
przedszkola/szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto
Sokołów Podlaski.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
- osoby te kwestionują prawidłowość danych
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO bądź ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do wpisania
szkoły/przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

…...…..……….…......................................................................
(podpis osoby prowadzącej przedszkole/szkołę
lub osoby upoważnionej do reprezentowania osoby
prawnej prowadzącej przedszkole/szkołę)
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