Załączniki do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia .……….. 2019 r. (poz. …)
Załącznik nr 1
WZÓR
……………………………………………………
(pieczęć placówki albo innego podmiotu prowadzącego
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych)

..………………………… Kurator Oświaty
………………………………………………
………………………………………………
(adres)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
W FORMIE POZASZKOLNEJ
Wnoszę o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 tej ustawy – również
wskazanie przepisów prawa, na podstawie których określono program realizowany w tej formie)

prowadzonej przez
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych)

Adres:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon/fax: ……………………………………………………………………………………..
Adres poczty elektronicznej:
…………………………………………………………………………………………………...
Numer identyfikacyjny REGON: ……………………………………………………………….
Numer w rejestrze lub ewidencji oraz nazwa rejestru lub ewidencji:1)
…………………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko dyrektora placówki albo osoby reprezentującej inny podmiot prowadzący
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych:
…………………………………………………………………………………………………..

Lp.

Zakres kształcenia
ustawicznego
w formie
pozaszkolnej, której
dotyczy wniosek2)

Data rozpoczęcia
kształcenia
ustawicznego
w formie
pozaszkolnej, której
dotyczy wniosek

Czas trwania
kształcenia
ustawicznego
w formie
pozaszkolnej,
której dotyczy
wniosek,
w godzinach

Miejsce
prowadzenia
kształcenia
ustawicznego
w formie
pozaszkolnej,
której dotyczy
wniosek

Do wniosku dołącza się3):
1)
2)
3)
4)

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

…………………………………
(miejscowość i data)

……………………………………………….
(pieczęć i podpis dyrektora placówki albo osoby
reprezentującej inny podmiot prowadzący
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych)

Potwierdzenie uzgodnienia wniosku z organem prowadzącym placówkę4)
Nazwa organu prowadzącego placówkę:
…………………………………………………………………………………………………...
Adres:……………………………………………………………………………………………
Telefon/fax:……………………………………………………………………………………...
Adres poczty elektronicznej:…………………………………………………………………….
……………………………
(miejscowość i data)

1)

2)

….……………………………………………………..
(pieczęć i podpis osoby reprezentującej
organ prowadzący placówkę)

W przypadku gdy inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych podlega
obowiązkowi wpisu do rejestru lub ewidencji należy wpisać numer, pod którym podmiot ten został wpisany
odpowiednio w rejestrze lub ewidencji, oraz nazwę odpowiednio rejestru lub ewidencji.
W przypadku:
1) kwalifikacyjnego kursu zawodowego należy wpisać symbol i nazwę kwalifikacji zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) w przypadku kursu umiejętności zawodowych należy wpisać nazwę jednej z części efektów kształcenia
wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji lub nazwę dodatkowych umiejętności zawodowych, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
3) kursu kompetencji ogólnych należy wpisać nazwę zajęć realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4) turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników należy wpisać nazwę i symbol cyfrowy
zawodu zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe;

3)
4)

5) kursu, o którym mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe należy
wpisać nazwę kursu.
Należy wpisać zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia …………………….
2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. …).
Należy wypełnić w przypadku placówek publicznych i niepublicznych.
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