
STATUT

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego 

„EDUKATOR”
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§ 1.

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckiego Centrum Edukacyjnego ”EDUKATOR”
w nazwie skróconej ODN SCE „EDUKATOR” zwany dalej Ośrodkiem jest niepubliczną pla-
cówką doskonalenia nauczycieli posiadającą akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w: 41-218 Sosnowiec, ul. Zielonogórska 51/26.

3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Bożena Kubiczek zamieszkała w: 41-218 Sosnowiec,
ul. Zielonogórska 51/26.

4. Działalność Ośrodka ma zasięg ogólnopolski.

5. Ośrodek prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w syste-
mie oświaty;

2) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez
organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z
przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
4) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udziela-

nia  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  odpowiednio  do  zdiagnozowanych  po-
trzeb;

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników
egzaminu  ósmoklasisty,  egzaminu  maturalnego,  egzaminu zawodowego  i  egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonale-
nia pracy nauczycieli;

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru peda-
gogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

6. Decyzje o przekształceniu lub zamknięciu działalności Ośrodka podejmuje organ prowa-
dzący. 

7. Wpisu do ewidencji ośrodków doskonalenia nauczycieli dokonuje Samorząd Wojewódz-
twa Śląskiego. 

8. W przypadkach określonych w § 29 ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z
dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli wpis Ośrodka do
ewidencji  prowadzonej  przez  Samorząd  Województwa  Śląskiego  podlega  wykreśleniu.
Wpis do ewidencji podlega także wykreśleniu na wniosek organu prowadzącego placów-
kę doskonalenia, po zakończeniu realizacji rozpoczętych w tej placówce form doskonale-
nia i dokształcania nauczycieli.

9. Wykreślenie placówki z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w
tej decyzji, i jest równoznaczne z likwidacją placówki doskonalenia.

§ 2.

1. Ośrodek realizując swoje zadania działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 z  późn. zm.);

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910);
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3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placó-
wek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 1045);

4) niniejszego statutu.
2. Ośrodek realizuje zadania w oparciu o roczny plan pracy obejmujący dany rok szkolny

przygotowany przez organ prowadzący w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,
którego dotyczy plan.

3. Organ prowadzący Ośrodek przedstawia kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na
siedzibę placówki doskonalenia sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskona-
lenia za dany rok szkolny, z uwzględnieniem terminów realizacji poszczególnych zadań
ujętych w tym planie pracy, w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.

§ 3.

1. Celami działalności Ośrodka są:

1) organizowanie  i  prowadzenie  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz  kadry
kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

2) wspieranie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli;

3) wspieranie inicjatyw nauczycieli oraz wspomaganie samokształcenia i  doskonalenia
zawodowego;

4) prowadzenie działalności badawczej związanej z funkcjonowaniem oświaty.

§ 4.

1. Do zadań Ośrodka należą w szczególności:

1) diagnozowanie  potrzeb  nauczycieli  i  kadry  kierowniczej  szkół  i  placówek
oświatowych publicznych oraz niepublicznych w zakresie doskonalenia zawodowego; 

2) prowadzenie różnorodnych form doskonalenia, w tym: szkoleń, warsztatów, prelekcji,
konferencji,  wykładów w systemie  stacjonarnym  i  niestacjonarnym  –  na  odległość
oraz w systemie mieszanym;

3) przygotowywanie  programów  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli  oraz
opracowywanie i upowszechnianie materiałów informacyjnych i edukacyjnych  oraz
publikacji;

4) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;

5) prowadzenie  sieci  współpracy  i  samokształcenia  umożliwiających  zorganizowaną
współpracę i wymianę doświadczeń;

6) organizowanie  i  prowadzenie  kompleksowego  wspomagania  rozwoju  jakościowego
szkół i placówek obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d)  wspólną  ocenę  efektów  i  opracowanie  wniosków  z  realizacji  zaplanowanych  form
wspomagania.

7) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, władzami samorządowymi i
państwowymi, szkołami wyższymi, instytucjami oświaty, bibliotekami, wydawnictwa-
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mi,  innymi placówkami kształcenia nauczycieli,  urzędami pracy,  organizacjami spo-
łecznymi,  stowarzyszeniami  działającymi  na  rzecz  doskonalenia  i  kształcenia  usta-
wicznego dorosłych;

8) realizacja  innych  zadań służących podniesieniu  jakości  polskiego  systemu edukacji
wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa oraz prowadzonych badań.

§ 5.

1. Do kompetencji organu prowadzącego Ośrodek należy w szczególności:

1) wyznaczanie kierunków działalności i rozwoju Ośrodka;
2) ustalenie zasad planowania pracy i planowania finansowego oraz prowadzenia doku-

mentacji;
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektora Ośrodka;
4) podejmowanie decyzji;
5) powoływanie i odwoływanie dyrektora Ośrodka;
6) podejmowanie decyzji o przekształceniu lub zamknięciu działalności Ośrodka;
7) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Ośrodka;
8) dokumentowanie pracy Ośrodka.

§ 6.

1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący.

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie pracą Ośrodka;
2) organizowanie pracy pracowników Ośrodka;
3) ustalanie głównych kierunków działalności Ośrodka;
4) przygotowywanie rocznych planów pracy Ośrodka;
5) sporządzanie sprawozdań z realizacji planów pracy Ośrodka;
6) zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych Ośrodka;
7) kontrola przestrzegania przepisów prawa;
8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością Ośrodka;
9) dbałość o respektowanie zasad systemu zapewniania jakości i systematyczne jego do-

skonalenie;
10) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz;
11) dbałość o właściwe prowadzenie dokumentacji Ośrodka;
12) reprezentowanie Ośrodka przed organami nadzoru pedagogicznego oraz Samorzą-

dem Województwa Śląskiego;
13) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka za zgodą i na warunkach ustalonych

z organem prowadzącym;
14) dysponowanie środkami finansowymi Ośrodka;
15) bieżące informowanie organu prowadzącego o działalności i stanie finansów;
16) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
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§ 7.

1. Zadania Ośrodka realizują: 

1) nauczyciele;

2) specjaliści niebędący nauczycielami;

3) pracownicy administracji;

4) inne osoby w zależności od potrzeb.

2. Do zadań specjalistów będących nauczycielami należy w szczególności:

1) współtworzenie projektów i programów szkoleniowych;
2) opiniowanie projektów i programów szkoleniowych tworzonych przez pracowników

i współpracowników Ośrodka;
3) przygotowanie i prowadzenie szkolenia;
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych;
5) wspomaganie procesu ewaluacji usług świadczonych przez Ośrodek;
6) współtworzenie wewnętrznego systemu jakości pracy Ośrodka;
7) respektowanie przyjętych standardów i zasad etycznych.

3. Do zadań specjalistów niebędących nauczycielami należy w szczególności:
1) przygotowanie i prowadzenie szkolenia;
2) przygotowanie materiałów szkoleniowych;
3) respektowanie przyjętych standardów i zasad etycznych.

4. Do zadań pracowników administracji należy w szczególności:
1) obsługa organizacyjna, administracyjna, prawna i finansowa Ośrodka,
2) zapewnienie wyposażenia w sprzęt dydaktyczny wysokiej jakości i jego aktualizacja,
3) dbałość o bazę materialno-rzeczową Ośrodka.

5. W celu realizacji zadań Ośrodka mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe.
Zespoły zadaniowe tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor Ośrodka.

§ 8.

1. Organizując doskonalenie dyrektor Ośrodka określa:

1) warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;

2) procedury sprawdzania przebiegu procesu doskonalenia uczestników;

3) sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;

4) formy ewaluacji doskonalenia.

2.  Uczestnicy,  którzy ukończyli  określoną formę doskonalenia  zawodowego otrzymują  za-
świadczenie według wzoru opracowanego przez Ośrodek zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami.

3. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi.

§ 9.

1.  W sprawach nieunormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawne.
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2. Zmian w statucie Ośrodka dokonuje organ prowadzący z inicjatywy własnej bądź na wnio-
sek dyrektora Ośrodka lub organu dokonującego wpisu do ewidencji.

3. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po stwierdzeniu przez Samorząd Województwa
Śląskiego ich zgodności z przepisami prawa.

§ 10.

Dokumentacja organizacyjna i pedagogiczna Ośrodka jest prowadzona, gromadzona i prze-
chowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11.

1. Ośrodek ma prawo używania pieczątki zawierającej nazwę Ośrodka i adres oraz numer
REGON.

§ 12.

1. Decyzję o likwidacji Ośrodka podejmuje organ prowadzący.

2. O planach likwidacji Ośrodka organ prowadzący powiadamia pisemnie Samorząd Woje-
wództwa Śląskiego. 

§ 13.

Statut obowiązuje od dnia 25 maja 2020 r.

…………………………………………………. …………………………………………
/data podpisania/ /podpis osoby reprezentującej 

ORGAN PROWADZĄCY OŚRODEK/
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