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D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz art. 104, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku dyrektora placówki z dnia 2 marca 2020 r. wraz z uzupełnieniem z 24 marca 2020 r.

PRZYZNAJĘ  AKREDYTACJĘ

placówce doskonalenia nauczycieli o nazwie:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckie Centrum Edukacyjne 
„Edukator” 

z siedzibą przy ul. Zielonogórskiej 51/26, 41-218 Sosnowiec.

Śląski Kurator Oświaty po rozpatrzeniu wniosku oraz po zapoznaniu się z oceną działalności 
placówki, ustaloną przez zespół akredytacyjny, o którym mowa w § 6 i następnych 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie 
akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 2029), stwierdził, że Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli Sosnowieckie Centrum Edukacyjne „Edukator”  spełnia warunki 
określone w § 3 ww. rozporządzenia wymagane do przyznania akredytacji. 

Zgodnie z brzmieniem art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 poz. 910) akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Na wniosek strony, przed 
upływem okresu, o którym mowa w przywołanym wyżej przepisie, kurator oświaty, działając 
na mocy art. 184 ust. 8 ustawy Prawo oświatowe, przeprowadza kolejną ocenę działalności 
danej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 tejże ustawy. 

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), z uwagi na uwzględnienie w całości 
żądania strony, odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji, złożone za pośrednictwem Śląskiego Kuratora Oświaty.
W myśl art. 127a § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu 
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Urszula Bauer
Śląski Kurator Oświaty
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