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Spis treści płyty CD 

 

I. Oświata niepubliczna 

1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 

2) Odmowa wpisu do ewidencji – wzór informacji o pozostawieniu podania bez 

rozpatrzenia 

3) Zezwolenie na założenie publicznej szkoły podstawowej na terenie Gminy, 

4) Wniosek o przedłużenie terminu na przedłożenie dokumentów do JST 

5) Akt założycielski (projekt) Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia 

6) Wzór zobowiązania do zapewnienia BHP w szkole 

7) Wzór – prośba o wskazanie uczniom miejsca obowiązku szkolnego 

8) Decyzja zmieniająca wydane zezwolenie na prowadzenie szkoły publicznej 

9) Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

10) Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

11) Decyzja o wykreślenie z ewidencji dotychczasowego gimnazjum, które przekształcone 

zostało w szkołę podstawową 

12) Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

13) Decyzja o wykreśleniu z ewidencji dotychczasowego gimnazjum, które przekształcone 

zostało w liceum ogólnokształcące 

14) Zaświadczenie o zmianie we wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

15) Decyzja o wykreśleniu z ewidencji dotychczasowego trzyletniego liceum 

ogólnokształcącego 

 

II. Dotacje podręcznikowe 

16) Uchwały Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w sprawie uzyskania opinii 

dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez zespoły 

nauczycieli: programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych i 

materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2017/2018 

17) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej  w  2017 r. na 

wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, 

dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

18) Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2017 r. na 

wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 
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19) Wysokość wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenia szkół w 

podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów 

niepełnosprawnych, którzy będą korzystać z podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych tych uczniów 

20) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie 

szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

21) Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2017 r. na wyposażenie 

szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

22) Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 

23) Wniosek o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego w 2017 r. na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

24) Wniosek o udzielenie dotacji celowej w 2017 r. na wyposażenie szkół w podręczniki, 

materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

III. Statuty  

25) Statut szkoły podstawowej  

 

IV. Nauczanie domowe 

26) Decyzja o nauczaniu domowym 

 

V. Nadzór pedagogiczny 

27)  Zgłoszenia zastrzeżeń do otrzymanych zaleceń pokontrolnych 

28) Informacja o podjętych działaniach związanych z realizacją zalecenia/zaleceń 

pokontrolnych 


