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Karta informacyjna DSI.542.5.2020Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 
00-024 Warszawa Wydawanie przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty opinii w 

sprawie przekazania przez 
jednostkę samorządu terytorialnego 

szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów 
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobie fizycznej

I. Co należy zrobić?

W celu uzyskania opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty dotyczącej przekazania przez jednostkę 
samorządu terytorialnego szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów osobie prawnej niebędącej 
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, organ prowadzący szkołę lub placówkę 
powinien przesłać do Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa, 
wniosek wraz z właściwą dokumentacją lub złożyć ją osobiście w Kancelarii Głównej (pok. 107) 
lub przesłać do właściwej miejscowo Delegatury Kuratorium Oświaty.
Dodatkowych wyjaśnień udzielają Wydziały Kuratorium Oświaty w Warszawie nadzorujące 
odpowiedni typ szkoły/placówki lub właściwa miejscowo Delegatura Kuratorium Oświaty.

II. Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie opinii kuratora oświaty w sprawie przekazania przez jednostkę samorządu 
terytorialnego szkoły liczącej nie więcej niż 70 uczniów (wraz z oddziałem 
przedszkolnym/oddziałami przedszkolnymi) osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu 
terytorialnego lub osobie fizycznej wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności :

 informację o osobie prawnej lub fizycznej, której zamierza się przekazać szkołę,
 datę podjęcia uchwały w przedmiocie przekazania szkoły do prowadzenia innemu 

podmiotowi oraz informację o liczbie uczniów szkoły na dzień podjęcia uchwały, 
 informację, że szkoła będąca przedmiotem przekazania nie jest jedyną szkołą danego 

typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego o przekazaniu szkoły lub placówki wraz 
z uzasadnieniem.

3. Projekt umowy, zawierający wszystkie elementy wymienione w art. 9 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.) 
1) w przypadku szkoły podstawowej - wskazanie, czy szkole ustala się obwód;
2) tryb przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach, 

o których mowa w art.9 ust. 5 i 6 ustawy;
3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły;
4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2021&qplikid=4186#P4186A7
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2021&qplikid=4186#P4186A7


2

W przypadku stwierdzenia braku w projekcie umowy jednego z elementów wymienionych w art. 9 
ust. 3 ustawy Prawo oświatowe skutkować będzie wydaniem przez Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty negatywnej opinii w sprawie przekazania szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.

III. Realizacja

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją podlega analizie formalnej i merytorycznej. Opinia 
zostanie wydana na piśmie w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wystąpienia jednostki samorządu 
terytorialnego o wydanie tej opinii.

W przypadku, gdy dokumentacja przesłana przez organ prowadzący jest niekompletna, Mazowiecki 
Kurator Oświaty wzywa do jej uzupełnienia, z określeniem terminu dokonania tej czynności. Brak 
realizacji czynności w terminie wskazanym w wezwaniu skutkować będzie wydaniem przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty negatywnej opinii.

Opinia formułowana jest na podstawie oceny zgodności działań podejmowanych przez organ 
prowadzący z przepisami ustawy – Prawo oświatowe.

Uzasadnienie faktyczne opiera się na wynikach analizy zgromadzonej dokumentacji.

IV. Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

V. Przysługujące prawa

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty podlega zaskarżeniu do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z powodu niezgodności z prawem

VI. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)
4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 

ze zm.)


		2021-03-12T11:17:00+0000
	Aurelia Bogusława Michałowska




