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zAśWtADczENlE
o zmianie we wpisie do ewidencji szkól i placówek niepublicnyth

Na podstawie art, 168 ust.9 w związku z aft, 29 ust, 3 ustawy z dnia 1_4 grudnia
Z016 r. Prawo oŚwiatowe (Dz, U, z ?0'],7 r. poz,59, z poźn. zm,) oraz art. ZL7 § Z pkt 1_ ustawy
z dnia ]_4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U, z ?Ot7 r,
poz, L257),

Prezydent Miasta Radomia
zaŚwiadcza, że w ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Gminę Miasta
Radomia,

w dniu
pod numerem

wpisana została szkoła niepubliczna, dla której po dokonaniu zmian figuruje następujący wpis:

- nazwa szkĄ: Przedszkole Niepubliczne,,Niezapominajka"

- typ i rodzaj szkoły: przedszkoIe

- osoba prowadząca szkołę:
Ka!etan Bartosiak

- adres szkĄ: u!. Staroopatowska 68, 26-600 Radom.

Wszystkie zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji,
nalezy zgłosiĆ w ciągu 14 dni zgodnie z art, ].68 ust, ].3 ustawy Prawo oświatowe do organu
prowadzącego ewidencję. Wpis do ewidencji ulega wykreśleniu w przypadkach określonych
w art, ]-59 ustawy Prawo oświatowe,

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2005 r, o opłacie
skarbowej (Dz. U. zZOL6r,poz.t8Z7 zpóźn.zn,) niniejsze zaświadczenie nie podlega opłacie
skarbowej,

28.09.2004 r,
ed,all4320l'.1,104
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Ed.IIl4320/1l/04

Radom, dn. 28,09.2004 r.

ZA§WIADCZENIE
o wpisie do ewidtntji szkół i ptacówek niepubticznych

Stosownie do art. 82 ust. 1 i 3 ustaw z dnia 7 września lg9łr.
o systemie oświaty (tekst jednolity z 1996t. Dz. TJ. Nr 67, poz. 329 z póź, zm.}
zaŚwiadcza się, ze do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pro*adron"j
prZęZ

Gminę Radom - Miasto na prawach powiatu

dokonano w dniu ż&.ag.ża}4r. pod numerem Ed.Ill4320nua4 wpisu
przedszkoia niepublicznego pod nazwą:

Przedszkole Niepubliczne orNiezapominaj ka''

ktore zańer zą ąprowadzić

Małgorzata i Jarosław Bartosiak

Typ i rodzĄ szkoĘ lub placówki: przedszkole

Adres przedszkola: 2ó-600 Radom, ul. Staroopatowska 6 B

WszYstkie zmianY w danych zawańyclr w zgłoszeniu, powstałe po wpisie
do ewidencji,należy zgłosić zgodnie zart.82 ust, 5 ustawy o systemie oświaĘ do org*u
prowadzącego ewiderrcję w ciągtr 14 dni.

WPis do ewidencji ulega wykeśleniu w przypadkach określonych w art. 83
ustawy o systemie ośu,iaty,

, :' ::.., ! ,ł
,',


