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Gdańsk, 0 1 .10. 7glż r.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczno,,Tęcza",
specjalistyczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna,

Zaświadczenie Nr 3OlO4
o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych

Na podstawie art. 82 ust. 1,2,3,3 a, 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oŚwiaty (tekst jednolity: z 2OO4 r., Dz. U. Nr 25ó, poz. ?572, z póżn. zm.), zaświadcza się,
Że pod Nr 30lO4 ewidencji niepublicznych placówek oświatowych Gminy Miasta Gdańska
dokonano następującego wpisu :

Osoba prowadząca: Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic im. Wiceadmirała Józefa
Unruga, 80-508 Gdańsk, ul. Korzeniowskiego 1,
tel./faks: 58 340-38-29,

Adres placówki : 80-508 Gdańsk, ul. Korzeniowskiego 1, tel./faks: 58 340- 38-Z9,
Zakres działania : Poradnia udziela dzieciom i młodzieży oraz osabom dorostym, a także
rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pomacy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu. Poradnia udziela pomocy w szczegóIności w formie specjalistycznej diagnozy
psy chologi cznej i peda gogi cznej or az te r api i.
orqanem. który dokonał wpisu szkołv iest prezvdent lńiasta Gdańska.
Niniejsze zaŚńadczenie o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
stąnowi zmianę wpisu Nr 3ila4 z dnią 01.06.2010 r. dotyczacązmiany adresu placówki z:
Gdańsk, ul. Polanki 124, na: Gdańsk, uI. Korzeniowskiego 1.
Zgodnie z art. 83 a ust. 't ustawy o systemie oświaty prowadzenie szkoły lub placówki oraz innej formy
wYchowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14 a ust. 1 a, nie jest działalnością gospódarczą.
Zgodnie z art- 82 ust. 5 usta\ły o systemie oświaĘ osoba prowadząca szkołę Zgodnie z art. 82 u!t. s'ustawy o
sYstemie oŚwiaty oscba prowadząca placórkę ośwfatową-Jest'obowiązane żgłosić organowi gminy prowadzącemu
ewidencję niepublicznych placówek oświatowych, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu do
ewidencji, powstałe po wpisie do ewidencji (zmiana osoby prowadzącej, adresu osoby prowadzącej, naały
placówki, zakresu działania placówki, miejsca prowadzenia placówki, dyrektora placówki, piacówników
pedagogicznych, zaprzestanie prowadzenia placówki}. Przepisy art. 82 ust. 2-4 ustawy stosuje się odpowiednio.
Osoba,prorładząca placówkę oświatową zobowiązana jest do zapewnienia kadry dydakt}cznej posiadającej
kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć i do zabezpieczenia bazy ayaircyczrre; w
Pomieszczeniach spełniających warunki sąnitarne i ochrony przeciwpożarowej określone w oaręńnyih prŻepisaih.
Zgodnie z art. E9 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny nad placówkami niepublicinymi spiawuje
kurator oŚwiaty. Zgodnie z art. 83 cytowanej ustawy wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w prrypadkac}r :
niePodjęcia działalności przez placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji, prawomocnego
orzeczenia_sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej placówkę prowadzenia działalności oświatowJj,
stwierdzenia w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub
statutem, jeŻeli osoba prowadząca placówkę w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do poleceń organu
sPrawującego nadzór pedagogiczny, dokonania wpisu z naruszeniem prawa, zaprzestania działalności przez
placówkę przez okres dtuższy niż trzy miesiące. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie
okreŚlonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją placówki. Stosownie do art. 84 ust. 3 i 4 powołanej wyżej
ustawy osoba prowadząca placówkę może ją zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku oiobi
prowadząca placówkę jest zobowiązana co najmniej na sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o
zamiarze i przycrynach likwidacji słuchaczy oraz organ ewidencyjny. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji
podlega wykreśleniu.

otrzymują :

1. Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic im. Wiceadmirała Józefa Unru9i,
80-508 Gdańsk, ul. Korzeniowskie9o 1,

7. Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Edukacji, 80-802 Gdańsk, ul.

do wiadomości :

1. Pomorskie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Wspom
i Rozwoju Edukacji, 81-47ż Gdynia, ul. Legionów 130

ż, lll Urząd Skarbowy, 88-5ó0 Gdańsk, ul. Zaglowa 2

Nazwa placowki :

Typ placowki :

Urząd iłliejski w Gdańsku, ut. Nowe Ogrody 8/ 12, 80-803 Gdańsk;
tel,: 58 323 67 59,373 67 ?7, fax;58 323 67 57,
e-mail: ewa. reiter@gdansk.gda.p[; www.gdansk.pl'
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