
              
                                       

EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH 
 
 

Lp. 
Nazwa szkoły  
lub placówki Typ szkoły lub placówki 

Zawód i specjalność 
(system cyfrowy wg 
klasyfikacji lub profil 

kształcenia zawodowego 

Siedziba szkoły 
lub placówki 

Osoba zakładająca szkołę lub 
placówkę 

Prawna lub 
fizyczna 

Siedziba lub miejsce 
zamieszkania 

1. Policealna Szkoła  
dla Dorosłych 

 
Niepubliczna szkoła 
policealna o okresie 
nauczania nie dłuższym niż 
2,5 roku, której ukończenie 
umożliwia osobom 
posiadającym wykształcenie 
średnie uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po 
zdaniu egzaminu. 
System nauczania zaoczny. 
 

 
1/ technik organizacji 
usług gastronomicznych 
341[07] 
okres nauczania – 2 lata 
 
2/ technik usług 
kosmetycznych 514[03] 
okres nauczania – 2 lata 
 

 
42-100 Kłobuck, 
ul. Ks. I. Skorupki 
nr 46 

 
Michał 
Konieczny  

 
ul. Hubala 1/6  
42-200 Częstochowa 

Data wpisania do ewidencji    -  30 stycznia 2006r.     -      Decyzja o wykreśleniu z ewidencji z dnia 5 października 2006 r. 

2. Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 

 
Niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych – trzyletnie liceum 
ogólnokształcące, którego 
ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu 

 
okres nauczania – 3 lata 
 

 
42-100 Kłobuck, 
ul. Ks. I.Skorupki 
nr 46 

 
Michał 
Konieczny 

 
ul. Hubala 1/6  
42-200 Częstochowa 



egzaminu maturalnego. 
System nauczania zaoczny. 
 

Data wpisania do ewidencji    -  14 czerwca 2006r.     -   Decyzja o wykreśleniu z ewidencji z dnia 5 października 2006 r. 

    Prawna lub 
fizyczna 

Siedziba lub miejsce 
zamieszkania 

 
3. 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące Dla 
Dorosłych  
 
 

 
Niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych –  dwuletnie liceum 
ogólnokształcące, którego 
ukończenie umożliwia  
uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego.  
System nauczania – zaoczny. 

 
okres nauczania – 2 lata 

 
42-100 Kłobuck, 
ul. Ks. I.Skorupki 
nr 46 

 
Michał 
Konieczny 

 
ul. Hubala 1/6  
42-200 Częstochowa 

 
Data wpisania do ewidencji   -  14 czerwca 2006r.   -   Decyzja o wykreśleniu z ewidencji z dnia 5 października 2006 r. 

4. Technikum 
Uzupełniające Dla 
Dorosłych  
 

 
Niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych – trzyletnie 
technikum, którego 
ukończenie umożliwia 
uzyskanie dyplomu po zdaniu 

 
technik żywienia i 
gospodarstwa domowego 
321[10];2407 /MRiGŻ 
97.08.18 
okres nauczania – 2 lata 
 

 
42-100 Kłobuck, 
ul. Ks. I.Skorupki 
nr 46 

 
Michał 
Konieczny 

 
ul. Hubala 1/6  
42-200 Częstochowa 



egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe oraz 
świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu 
maturalnego 
System nauczania – zaoczny. 
 
 

technik technologii 
żywności 
321[09];2131 /MRiGŻ/ 
97.08.18 
okres nauczania – 2 lata 

 
Data wpisania do ewidencji   -  14 czerwca 2006r.   -   Decyzja o wykreśleniu z ewidencji z dnia 5 października 2006 r. 

 
 

5. 

Elitarne Studium 
Kształcenia Służb 
Ochrony i Administracji 

 
 
 
(niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych – dwuletnia szkoła 
policealna, której ukończenie 
umożliwia osobom 
posiadającym wykształcenie 
średnie uzyskanie dyplomu 
potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe po 
zdaniu egzaminu ) 
 

 
- Technik ochrony 
fizycznej    
   osób i  mienia 516[01]  
- technik administracji 
343[01] 
- technik ekonomista 
341[02] 
- technik handlowiec 
341[03] 

 
42-160 Krzepice 
ul. A.Mickiewicza 
17 

 
Jarosław 
Antończak  

 
ul. C.K. Norwida 
11/15 
42-200 Częstochowa 

Data wpisania do ewidencji – 22 sierpnia 2008r. – nie rozpoczęto działalności z powodu braku naboru 

6. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy 
„Krzepice” 

Placówka resocjalizacyjna i 
resocjalizacyjno – 
rewalidacyjna. 
Placówka nieferyjna, 
całodobowa, przeznaczona 
dla dzieci i młodzieży w wieku 

 42-160 Krzepice, 
ul. Kuków 30 

EDU RES 
Henryk 
Wrzesień 

43-382 Bielsko-Biała,  
ul. Trzech 
Diamentów 36/21 



od 13 do 18 lat, 
niedostosowanych społecznie 
oraz niedostosowanych 
społecznie i upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim. 
W uzasadnionych sytuacją 
szkolną wychowanka, jego 
pobyt w placówce może być 
przedłużony do czasu 
umożliwiającego ukończenie 
klasy lub szkoły. 

Data wpisania do ewidencji – 23 września 2008r 
7. Gimnazjum Specjalne 

przy Młodzieżowym 
Ośrodku 
Wychowawczym 
„Krzepice” 

Gimnazjum Specjalne dla 
dzieci i młodzieży 
niedostosowanych społecznie 
oraz niedostosowanych 
społecznie i upośledzonych 
umysłowo w stopniu lekkim 

Trzyletnie gimnazjum, w 
którym w ostatnim  roku 
nauki przeprowadza się 
egzamin, dające 
możliwość dalszego 
kształcenia się w szkołach 
ponadgimnazjalnych na 
podbudowie gimnazjum 

42-160 Krzepice, 
ul. Kuków 30 

EDU RES 
Henryk 
Wrzesień 

43-382 Bielsko-Biała,  
ul. Trzech 
Diamentów 36/21 

Data wpisania do ewidencji – 23 września 2008r. 
Zmiana wpisu pod numerem 15. 

8. 

Uzupełniające Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych SCE w 
Truskolasach 

Niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych –  dwuletnie liceum 
ogólnokształcące na 
podbudowie Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej, którego 
ukończenie umożliwia  
uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu 

Okres nauczania:  
2 lata 

 
ul. Szkolna 3, 
 42-134 Truskolasy 

 
Siedleckie 
Centrum 
Edukacyjne  
sp. z o.o. 

 
Wola Wodyńska, 08-
117 Wodynie 



egzaminu maturalnego.  
System nauczania – zaoczny. 

Data wpisania do ewidencji – 20 lipca 2010 roku; 
Data wykreślenia z ewidencji – 20 październik 2010 rok 

9. Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych SCE w 
Truskolasach 

Niepubliczna 
ponadgimnazjalna szkoła dla 
dorosłych –  trzyletnie liceum 
ogólnokształcące na 
podbudowie Gimnazjum, 
którego ukończenie 
umożliwia  uzyskanie 
świadectwa dojrzałości po 
zdaniu egzaminu 
maturalnego.  
System nauczania – zaoczny. 

Okres nauczania:  
3 lata 

 
ul. Szkolna 3, 
42-134 Truskolasy 

 
Siedleckie 
Centrum 
Edukacyjne  
sp. z o.o. 

 
Wola Wodyńska, 08-
117 Wodynie 

Data wpisania do ewidencji -20 lipca 2010 roku; 
Data wykreślenia z ewidencji – 20 październik 2010 rok 

10. Szkoła Języków Obcych 
„Green School” 
Agnieszka Worwąg 

Niepubliczna placówka 
pozaszkolnych form 
kształcenia prowadząca kursy 
języków obcych dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych na 
wszystkich poziomach 
nauczania 

- ul. Kościuszki 10, 
42-100 Kłobuck 

Agnieszka 
Worwąg 

ul. Kościuszki 10, 
42-100 Kłobuck 

Data wpisania do ewidencji -6 września 2010 roku 

11. 

TOP EDUCATION 
Sobiesław Sowa 

Niepubliczna placówka 
oświatowo - wychowawcza 

Placówka prowadzi 
zajęcia dla dzieci i 
młodzieży w zakresie: 
1/ rozwijania 
zainteresowań, 
uzdolnień, doskonalenia 

Zespół Szkół Nr 1 
w Kłobucku 
ul. Zamkowa 6 
42-100 Kłobuck 

Sobiesław 
Sowa 

Kazanów 35, 
57-100 Strzelin 



umiejętności oraz 
pogłębiania wiedzy 
poprzez: naukę języków 
obcych, rytmikę i 
logorytmikę, gimnastykę 
korekcyjną, logopedię, 
naukę tańca, zajęcia 
dodatkowe, 
2/ kształtowania 
umiejętności spędzania 
czasu wolnego poprzez: 
kursy, szkolenia, 
sympozja, seminaria, 
warsztaty, konferencje, 
organizowanie imprez, 
3/ realizowania  
programów  
edukacyjnych,  
profilaktyczno –  
wychowawczych, 
przygotowania do 
zewnętrznych egzaminów 
językowych 

Data wpisania do ewidencji – 16.05.2011 
Data wykreślenia z ewidencji – 03.12.2012 

12. EDUCOMPLEKS MARIA 
STADNIK 

Niepubliczna placówka 
oświatowo - wychowawcza 

Placówka prowadzi 
zajęcia dla dzieci i 
młodzieży umożliwiające 
rozwijanie zainteresowań 
i uzdolnień oraz 
korzystanie z różnych 

Gminny Zespół 
Szkolno – 
Przedszkolny Nr 3 
w Rębielicach 
Królewskich, ul. 
Szkolna 1, 42-110 

Maria Stadnik ul. Grójecka 10A, 
53-118 Wrocław 



form wypoczynku i 
organizacji czasu wolnego 

Popów 

Data wpisania do ewidencji – 15.06.2011 
Data wykreślenia z ewidencji – 03.12.2012 

13. Ośrodek 
Rehabilitacyjno – 
Edukacyjno – 
Wychowawczy w Hutce 

Ośrodek umożliwiający dzieciom 
i młodzieży, o których mowa w 
art. 16 ust. 7, a także dzieciom i 
młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym z 
niepełnosprawnościami 
sprzężonymi realizację 
odpowiednio obowiązku, o 
którym mowa w art. 14 ust. 3, 
obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki  
 

- Hutka, ul. Długa 1, 
42-134 Truskolasy 

Towarzystwo 
Przyjaciół 
Dzieci Śląski 
Oddział 
Regionalny 

ul. Pocztowa 16, 
40-002 Katowice 

Data wpisania do ewidencji – 23.02.2015 

14. Niepubliczne Liceum 
Ogólnokształcące dla 
Dorosłych w Kłobucku 

szkoła ponadgimnazjalna – 
trzyletnie, zaoczne liceum 
ogólnokształcące dla 
dorosłych, którego 
ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa 
dojrzałości po zdaniu 
egzaminu maturalnego 

- ul. Krzysztofa 
Kamila 
Baczyńskiego 2, 
42-100 Kłobuck 

Paweł Dzioba ul. Słoneczna 10, 
66-016 Czerwieńsk 

Data wpisania do ewidencji – 31.05.2016 
Data wykreślenia z ewidencji – 05.10.2016 

15.  Szkoła Podstawowa 
Specjalna  
w Młodzieżowym 
Ośrodku 

ośmioletnia szkoła 
podstawowa specjalna dla 
uczniów w normie 
intelektualnej oraz 

 ul. Kuków 30, 42-
160 Krzepice 

Henryk 
Wrzesień Edu 
Res 

Henryk Wrzesień 
Edu Res, ul. Trzech 
Diamentów 36/21, 
43-382 Bielsko - 



Wychowawczym w 
Krzepicach 
 

niepełnosprawnych 
intelektualnie w stopniu 
lekkim, niedostosowanych 
społecznie 

Biała 

Data wpisania do ewidencji – 01.09.2017 zmiana wpisu z 7. 
Data wykreślenia z ewidencji –  

16. Liceum 
Ogólnokształcące 
Specjalne przy 
Młodzieżowym 
Ośrodku 
Wychowawczym w 
Krzepicach 

czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące Specjalne 
dla młodzieży w normie 
intelektualnej 

 ul. Kuków 30, 
42-160 Krzepice 

Henryk 
Wrzesień 

Henryk Wrzesień 
„EDU RES”  
Ul. Trzech 
Diamentów 36/21 
43-382 Bielsko - 
Biała 

Data wpisania do ewidencji – 23.07.2019  
Data wykreślenia z ewidencji – 

       
       
 


	EWIDENCJA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

