Szczecin, dnia 29 marca 20 l O r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ZAŚWIADCZENIE
o wpisie do ewidencji działalności oświatowej
Na podstawie art. 82 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz.
141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 109l, .Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz.
2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz.
273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292;
z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31
poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705) zaświadcza się, że do prowadzonej przez Gminę
Miasto Szczecin ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonano w dniu 29 marca
2010 r. pod numerem WOś-1-4320/512/2010 następującego wpisu:

Przedszkole Niepubliczne "HAPPY ŚWIAT"
1/ ..... .... .... ..... .... .... .. ... ... ....................................................................................................................... ...
( nazwa placówki )

70-786 Szczecin, ul. Iwaszkiewicza 88
2/ ...... ..... ....... .......... ..................... .............. ... .......................................................................................... .
( adres placówki)

przedszkole
3/ ......... ............................................. ... .......... ......... .................... .............................. .. ............... ... .... ... ... .
( typ pla•: ówki)

Agnieszka Drabik
4/ .... ... ........ ... .... ... ...... ........ .... ..................................... ..... .... .. ........ ........ ..... ...... ............................ ............ .
( osoba prawna lub fizyczna

70-412 Szczecin, al.

Niepodległości

prowadząca placówkę)

16/5

5/ .... .. ....... ... .... ..... .... ...... ...... ... ...... ........ ........ .... .. ......................................................... ............. .... .... ... .....
( adres organu

prowa dzącego placówkę)

20 kwietnia 20 l O r.
6/ ···· ···· ····· ·········································· ··················································· ·· ·········································· ··· ·····
( data

rozpoczęcia działalności

placówki)

Zgodnie z art. 83 ust.l cyt. ustawy wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji,
prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę , prowadzenia
działalności oświatowej,

stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalaość szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy
lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są t~kże niewypełniane zobowiązania o których mowa wart. 82
ust. 2 pkt. 6- jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placó wkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
dokonania wpisu z naruszeniem prawa,
zaprzestania działalno śc i przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż trzy miesiące.
Wykreślenie

z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest
równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się Kuratorium Oświaty w Szczecinie.
Otrzymuj a:
l . Organ prowadzący placówkę .
2. Ku ratonum OŚwiaty w Szczecinie.
3. Organ podatkowy.
N1e podlega/;:· : l.. ~··~ _ opłaty skarboweJ
na pod staw1e ustawy/zał. do ustawy
z dn1a 16 l1stopada 2006 r. o opłacie
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