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                                                                                STATUT 

Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku 
 

ul. Rudzka 13c    

44 – 200 Rybnik 
 

znowelizowany uchwałą nr 1/2019 organu prowadzącego z dn. 20 marca 2019 r. 

 

 
Podstawa prawna:  

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Tekst ustawy o systemie oświaty z późniejszymi  

    zmianami.  

 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, Prawo oświatowe (dz. U. z 2018 roku., poz 996 ze zm; poz. 1148 ze zm).  

 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek 

doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029) 

 

5. Niniejszego Statutu. 

 

  

 

 
Rybnik,  20 marca 2019r. 
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ROZDZIAŁ PIERWSZY 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku, zwany dalej "Ośrodkiem", jest ośrodkiem  

o zasięgu ogólnokrajowym. 

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.  

3. Na pieczęciach używana jest nazwa: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku.  

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Beata Czogalla, zam. w Szczerbicach, ul. Biernackiego 4a.  

5. Organ prowadzący zapewnia: 

1) utrzymanie Ośrodka; 

2) kadrę i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych. 

6. Siedzibą Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rybniku jest budynek Uniwersytetu Ekonomicznego  

w Rybniku, 44 – 200 Rybnik, ul. Rudzka 13c.  Ośrodek działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 
§ 2 

       1. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie    

             oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku, poz. 1457 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia  

             Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 roku w sprawie placówek doskonalenia  

             nauczycieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1591) oraz niniejszego STATUTU.      

       2. Wszelkie zmiany w Statucie dokonuje osoba prowadząca Ośrodek z inicjatywy własnej  

              lub na wniosek 2/3 wykładowców zatrudnionych w Ośrodku.  

 

 
§ 3 

 

       Nadzór pedagogiczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.  

 

 
ROZDZIAŁ DRUGI 

CELE I ZADANIA OŚRODKA 
 

 

§ 4 

Celem działalności Ośrodka jest podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, nauczycieli doradców i dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych oraz wspomaganie nauczycieli w modernizowaniu i doskonaleniu ich pracy poprzez 

nowoczesne metody, sposoby i środki nauczania. 

 

Misją Ośrodka jest: aktywne współuczestniczenie w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, opartego  

na wiedzy; skuteczne promowanie idei całożyciowego uczenia się, rozwoju osobistego, zawodowego, 

zdobywania nowych umiejętności i kreatywnych kompetencji poprzez organizowanie na jak najwyższym 

poziomie różnorodnych form szkoleniowo – doradczych. 
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Kodeksem wartości Ośrodka jest: stała troska o jak najwyższą jakość usług szkoleniowo-doradczych; 

kompetentna, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów; elastyczność oferty, nowoczesność, otwartość  

na innowacje; stosowanie skutecznych i aktywizujących metod nauczania; doświadczenie, rzetelność  

i profesjonalizm; uczciwość wobec Klienta i spełnianie jego oczekiwań; efektywność podejmowanych 

przedsięwzięć; społeczna odpowiedzialność; szybkość, łatwość, skuteczność przekazu i uczenia się dzięki 

wykorzystaniu najlepszych wzorców. 

 

§ 5 

Cele określone w § 4 Ośrodek realizuje poprzez:  

1. Wykonywanie zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty;  

2.  Organizowanie różnorodnych form kształcenia ustawicznego nauczycieli;  

3.Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym konferencji i seminariów  

   dla nauczycieli poszczególnych specjalności oraz nauczycieli różnych typów szkół i placówek oświatowych;  

4. Wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i doskonalenia nauczycieli;  

5. Przygotowywanie nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych do wdrażania kolejnych  

    etapów reformy oświaty;  

6.  Udzielanie wsparcia merytorycznego ruchowi nowatorstwa pedagogicznego;  

7. Inne zadania związane z celami działalności Ośrodka wynikające z aktualnych potrzeb doskonalenia  

     nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. 

 

                                                                                         § 6 

Za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty, sprawującego nadzór pedagogiczny, Ośrodek prowadzi kursy  

kwalifikacyjne dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

Ośrodek, organizując kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli, opracowuje i sporządza:  

1. Szczegółowy plan i program kursu odpowiadający wymogom ramowego planu i programu kursu  

    zatwierdzonego przez MEN;  

2. Wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć ujętych w planie kursu, wraz z informacjami o posiadanych  

    przez nich kwalifikacjach;  

3. Kryteria naboru uczestników, uwzględniające wymagania w zakresie posiadanego poziomu wykształcenia; 

 

 

 

§ 8 

1. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację kursów kwalifikacyjnych:  

    a) ocenę wewnętrzną procesu realizacji kursu;  

    b) dokumentację potwierdzającą realizację poszczególnych zajęć;  
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    c) sprawozdanie z realizacji kursu, które w terminie do miesiąca po zakończeniu kursu przekazywane jest  

        Śląskiemu Kuratorowi Oświaty;  

    d) rejestr kursów kwalifikacyjnych;  

    e) rejestr wydanych świadectw.  

2. Uczestnik kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli, po jego ukończeniu, otrzymuje świadectwo według wzoru  

    określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

§ 9 

1. Ośrodek prowadzi doskonalenie zawodowe nauczycieli dostosowane do aktualnych potrzeb  nauczycieli  

    w formach indywidualnych konsultacji, kursów, warsztatów szkoleniowych.  

2. Plan pracy Ośrodka uwzględnia priorytety Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego  

    nauczycieli.  

3. Plan pracy Ośrodka jest opublikowany na stronie internetowej Ośrodka. 

 

§ 10 

1. Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie,  które  

    zawiera nazwę i zakres ukończonej formy doskonalenia oraz łączną liczbę godzin zrealizowanych zajęć.  

2. Ośrodek prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie danej formy doskonalenia.  

 

§ 11 

1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez organ prowadzący.  

2. Dyrektorem może zostać nauczyciel posiadający:  

    1) kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia;  

    2) co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej. 

 

§ 12 

Dyrektor Ośrodka:  

   1) organizuje pracę Ośrodka i kieruje nim;  

   2) zatrudnia pracowników Ośrodka;  

   3) opracowuje:  

       a. plan pracy Ośrodka na rok kalendarzowy;  

       b. roczne sprawozdanie z działalności organizacyjnej i merytorycznej Ośrodka;  

   4) wykonuje inne zadania określone przepisami prawa, Statutu Ośrodka oraz zadania zlecone  

       przez organ prowadzący Ośrodek;  

   5) przekazuje do 31 października poprzedniego roku plan pracy Ośrodka do zatwierdzenia organowi       

       prowadzącemu. 

 

§ 13 

Organ prowadzący Ośrodek do 30 września przedstawia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny 

sprawozdanie z realizacji planu pracy za ubiegły rok kalendarzowy.  
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§ 14 

Dyrektor Ośrodka opracowuje plan organizacji nadzoru wewnętrznego dostosowany do wymagań stosowanych 

wobec placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie:  

1. Efektów działalności statutowej;  

2. Efektów działalności dydaktycznej;  

3. Procesów zmian zachodzących w wyniku realizacji przyjętej w Ośrodku koncepcji pracy;  

4. Racjonalnego wykorzystania warunków, w których działa;  

5. Zapewnienia sprawnego zarządzania Ośrodkiem.  

 

 

ROZDZIAŁ CZWARTY 

 FINANSOWANIE OŚRODKA 

 

§ 15 

Obsługę finansową i administracyjną zabezpiecza organ prowadzący Ośrodek. 

 

§ 16 

Środki finansowe uzyskiwane na działalność Ośrodka pochodzą z:  

1. Opłat za prowadzenie szkoleń, doradztwo oraz inne formy działalności statutowej;  

2. Darowizn osób fizycznych i prawnych;  

3. Innych źródeł.  

 

§ 17 

Organ prowadzący zapewnia wyposażenie Ośrodka w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne  

do podjęcia i prowadzenia działalności statutowej.  

 

 

ROZDZIAŁ PIĄTY  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany w statucie dokonuje osoba prowadząca Ośrodek z inicjatywy własnej lub na wniosek 

2/3 wykładowców zatrudnionych w Ośrodku. 

2. Statut wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Samorząd Województwa zgodności z przepisami prawa. 

  

 

§ 19 

1. Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających siedzibę na terenie 

województwa śląskiego podlega wykreśleniu na wniosek organu prowadzącego niepubliczną placówkę 

doskonalenia po zakończeniu realizacji rozpoczętych w placówce doskonalenia form dokształcania i 

doskonalenia nauczycieli. 
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2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne 

z likwidacją niepublicznej placówki doskonalenia.  

 

 

 

 

ORGAN PROWADZĄCY  

Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  

 Beata Czogalla 

 

 

 

 

 

Rybnik dnia 20  marca 2019 r. 

                                                                                                                 

 


