
Uchwała Nr XXVIII/232/2013 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 14 maja 2013r. 
 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  
w Głubczycach  

 

Na podstawie  przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162  
poz.1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r.  Nr 180 poz. 1111, 
Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 
poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 
poz. 1281).), art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2003 
r., Nr 137, poz. 1304; Dz.U. z 2004 r., Nr 109, poz. 1161; Dz.U. z 2004 r., Nr 273, poz. 2703; 
Dz.U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2004 r., Nr 69, poz. 624; Dz.U. z 2005 r., Nr 122, 
poz. 1020; Dz.U. z 2005 r., Nr 131, poz. 1091; Dz.U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1400; Dz.U. z 
2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz.U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104; Dz.U. z 2005 r., Nr 94, poz. 788; 
Dz.U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1043; Dz.U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1532; Dz.U. z 2006 r., Nr 
227, poz. 1658; Dz.U. z 2007 r., Nr 115, poz. 791; Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 818; Dz.U. z 
2007 r., Nr 180, poz. 1280; Dz.U. z 2007 r., Nr 181, poz. 1292; Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 
273; Dz.U. z 2007 r., Nr 80, poz. 542; Dz.U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917; Dz.U. z 2008 r., Nr 
216, poz. 1370; Dz.U. z 2008 r., Nr 70, poz. 416; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 
2009 r., Nr 219, poz. 1705; Dz.U. z 2009 r., Nr 31, poz. 206; Dz.U. z 2009 r., Nr 56, poz. 458; 
Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857; Dz.U. z 2010 r., Nr 148, 
poz. 991; Dz.U. z 2010 r., Nr 44, poz. 250; Dz.U. z 2010 r., Nr 54, poz. 320; Dz.U. z 2011 r., 
Nr 106, poz. 622; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Dz.U. z 2011 r., Nr 139, poz. 814; Dz.U. 
z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206; Dz.U. z 2012 r., poz. 941; 
Dz.U. z 2012 r., poz. 979) oraz § 2 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 
200 poz. 1537, Nr 218 poz. 1701, z 2012r. poz. 1196), Rada Powiatu w Głubczycach 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

Nadaje się Statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach,                        
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc Uchwała Nr XXVII/223/2013 Rady Powiatu w Głubczycach  z dnia 26 marca 2013  
roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli w Głubczycach. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/232/2013 
Rady Powiatu w Głubczycach 

z dnia 14 maja 2013r. 

STATUT  

POWIATOWEGO OŚRODKA  
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w GŁUBCZYCACH 

Rozdział I 

Postanowienia wstępne 

§1 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach, zwany dalej “Ośrodkiem”, 
jest publiczną placówką doskonalenia zawodowego nauczycieli i doradztwa metodycznego. 

§2 

Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Głubczycki. 

§3 

1. Ośrodek obejmuje swym zasięgiem teren powiatu głubczyckiego.  
2. Ośrodek może świadczyć usługi z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli  

i doradztwa metodycznego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na 
zasadach ustalonych w porozumieniach zawartych przez Zarząd Powiatu  
w Głubczycach z organami innych jednostek samorządu terytorialnego.   

§4 

Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ul. Raciborskiej 17                        
w Głubczycach. 

§5 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Opolski Kurator Oświaty, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o zasadach sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

Rozdział II 

Cele i zadania Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Głubczycach 

§6 

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działalności skierowanej na podnoszenie 
poziomu kwalifikacji zawodowych nauczycieli, inicjowanie i wspieranie różnych form 
innowacji i inicjatyw w zakresie doskonalenia metod nauczania, realizacji programów i 
jakości pracy nauczycieli. 



§7 

1. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy: 

1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: 

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w 
systemie oświaty; 

b) 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;  

c) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów 
nauczania; 

d) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania; 

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, 
wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu 
doskonalenia pracy nauczycieli; 

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z 
nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których 
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek 
w zakresie zarządzania oświatą; 

3) Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli 
zlecone przez organ prowadzący. 

2. Zadania obowiązkowe, o których mowa w punkcie 1) i 2)  realizowane są w 
szczególności przez:  

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy 
szkoły lub placówki 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; 

2) organizowanie i prowadzenie sieci współ pracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 
dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w 
celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń; 

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, 
warsztatów i szkoleń; 

4) udzielanie konsultacji; 
5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki; 



 

Rozdział III 

Struktura organizacyjna 

§8 

1. Działalnością Ośrodka kieruje dyrektor.  
2. Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza organ prowadzący.  
3. Kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka wyłania się w drodze konkursu.  
4. W przypadku braku kandydatów lub nierozstrzygnięcia konkursu, stanowisko 

dyrektora Ośrodka organ prowadzący powierza ustalonemu przez siebie kandydatowi, 
spełniającemu wymogi kwalifikacyjne, po zasięgnięciu opinii Opolskiego Kuratora 
Oświaty.  

§9 

Do zadań i kompetencji dyrektora Ośrodka należy: 

1. określanie głównych kierunków działalności i planów Ośrodka,  
2. kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,  
3. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,  
4. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi placówki,  
5. wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku,  
6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami Ośrodka i nad doradcami 

metodycznymi,  
7. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz 

powierzonych przez organ prowadzący,  
8. przygotowywanie planu pracy Ośrodka na kolejny rok szkolny, przedstawienie planu 

do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego 
roku szkolnego,  

9. przedstawienie sprawozdania z realizacji planu pracy za dany rok szkolny organowi 
prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego.  

§10 

1. W Ośrodku mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów i kierowników komórek 
organizacyjnych za zgodą organu prowadzącego.  

2. W Ośrodku mogą być zatrudnieni:  
1) nauczyciele:  

a. konsultanci – do organizowania i prowadzenia działalności szkoleniowej, 
popularyzatorskiej i analitycznej,  

b. doradcy metodyczni – działa stosownie do potrzeb, we współpracy z 
placówkami doskonalenia, biblioteką pedagogiczną i bibliotekami szkolnymi, 
poradnia psychologiczno-pedagogiczną oraz organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny,  

2) specjaliści niebędący nauczycielami,  



3) pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi.  

3. Kadrę kierowniczą i szkoleniową Ośrodka stanowią nauczyciele posiadający  
           kwalifikacje określone w przepisach szczegółowych. 

Rozdział IV 

Źródła finansowania 

§11 

1. Podstawowymi źródłami finansowania Ośrodka są:  

1) subwencja oświatowa, w części dot. doskonalenia i dokształcania nauczycieli,  
2) dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami, o których mowa w §3 ust. 2               

niniejszego statutu,  
3) środki finansowe z tytułu działalności usługowej, wydawniczej i szkoleniowej 

oraz z innych źródeł określonych w przepisach o finansach publicznych.  

2. Środki finansowe są ustalane corocznie przez Radę Powiatu w Głubczycach  
w uchwale budżetowej.  

 

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§12 

Ośrodek używa pieczęci podłużnych o treści: 

1) Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 2) POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

 Nauczycieli w Głubczycach  I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO 

 ul. Raciborska 17  ul. Raciborska 17, 48-100 Głubczyce 

 48-100 Głubczyce  tel./fax: 077 485 29 95, 077 485 25 22 

   Regon 160229141 NIP 7481557871 

     

  oraz pieczęci okrągłej  z godłem państwowym i napisem w otoku: 

  POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  I  PORADNICTWA   

  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GŁUBCZYCACH 



§13 

1. Ośrodek, za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może prowadzić kursy 
kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli.  

2. Nauczyciele uczestniczący w formach doskonalenia i kursach otrzymują 
zaświadczenia i świadectwa ukończenia szkoleń zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

3. Ośrodek prowadzi rejestr organizowanych szkoleń i rejestr wydanych świadectw  
i zaświadczeń.  

§14 

Dokumentacja Ośrodka jest prowadzona, gromadzona i przechowywana zgodnie                            
z  obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji kancelaryjno-archiwalnej. 

§15 

Niniejszy statut może być zmieniony przez Radę Powiatu w Głubczycach 
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Powiatu Głubczyckiego. 

 


