
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIII/………/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 
 
w sprawie: zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   

w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595) i § 6 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U z 2012 r., poz. 1196) 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Zmienia się statut Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim 
stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/222/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 20 maja 2004 roku w sprawie wyłączenia szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży  
o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy  
ul. Gałczyńskiego 1 i Technikum Nr 1 w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy  
ul. Gałczyńskiego 1 oraz Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 z zespołu placówek 
o nazwie Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Metodycznego  
w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 1 w ten sposób, że otrzymuje  
on brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.    

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik 
do uchwały Nr XXXIII/…/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 czerwca 2013 roku  

 
STATUT 

Powiatowego Ośrodka  Doskonalenia Nauczycieli 
w Wodzisławiu Śląskim os. 1 Maja 16A 

 
 
 

I. Nazwa i rodzaj placówki 
 

§ 1 
 
1. Placówka nosi nazwę: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu 
Śląskim, os.1 Maja 16A. 

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os.1 Maja 16A, 
zwany dalej Ośrodkiem, jest placówką zapewniającą nauczycielom dostęp do form 
doskonalenia i dokształcania  umożliwiających  podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności 
zawodowych, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym 
uwzględnieniem doradztwa metodycznego. 

3. Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli. 
4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wodzisławski. 
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Śląski Kurator Oświaty 

w Katowicach. 
 

II. Cele i zadania Ośrodka 
 

§ 2 
 

1. Ośrodek jest placówką wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji i prowadzenia  
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa 
metodycznego. 

2. Ośrodek obejmuje zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników szkół        
i placówek oświatowych z terenu powiatu wodzisławskiego. 

3. Ośrodek może obejmować zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników 
szkół i placówek oświatowych innych niż określone w ust. 2. 

4. Ośrodek może wspomagać inicjatywy lokalne podejmowane na rzecz podnoszenia 
poziomu pracy szkół i placówek oświatowych. 

5. Ośrodek może inicjować i organizować przedsięwzięcia wspomagające reformę 
programową szkoły. 

 
§ 3 

  
Cele szczegółowe Ośrodka: 

1) poprawa zdolności planowania i projektowania procesu doskonalenia nauczycieli              
w Powiecie Wodzisławskim, 

2) poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/placówek, 
3) wzrost kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek w zakresie przeprowadzania 

diagnozy potrzeb szkoły/ placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli, 
4) podniesienie jakości współpracy kadry kierowniczej szkół/placówek i nauczycieli 

poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia. 



§ 4 
 

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 1991r.  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 1991r o systemie oświaty, 

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

2. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe 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 w zakresie określonym w § 4 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez 
szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego: 
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki, 
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub 

placówki, 
c) zaplanowania form wspomagania i ich realizacji, 
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form 

wspomagania, 
2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz 

dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą     
w celu doskonalenie 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. 

3. Ośrodek może za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny organizować                     
i prowadzić dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne w tym także w zakresie zarządzania 
oświatą.  

 
§ 5 

 
1. W realizacji swoich zadań statutowych Ośrodek współpracuje  z organem prowadzącym, 

ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi                
i szkolnymi, poradniami psychologiczni-pedagogicznymi, towarzystwami naukowymi                   
i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli oraz 
posiadającymi odpowiednie kompetencje osobami fizycznymi. 

2. Ośrodek prowadzi współpracę z wojewódzką placówką doskonalenia w zakresie wsparcia 
doskonalenia nauczycieli  doradców metodycznych. 

 



III. Organizacja O środka 
 

§ 6 
 

1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa. 
2. W Ośrodku nie tworzy się rady pedagogicznej. 
3. W Ośrodku nie tworzy się stanowska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych. 
4. Nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli  doradców metodycznych sprawuje Dyrektor 

Ośrodka.  
5. Ośrodek wykonuje swoje zadania na podstawie  planu pracy przygotowanego przez 

Dyrektora Ośrodka. Plan pracy na kolejny rok szkolny Dyrektor Ośrodka przedstawia do 
zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku 
szkolnego. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy Ośrodka na kolejny rok szkolny                  
w terminie do 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego. 

6.  Sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny dyrektor Ośrodka przedstawia 
organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego. 

7. Dla realizacji zadań Ośrodka, mogą być zatrudnieni nauczyciele konsultanci, nauczyciele 
doradcy metodyczni oraz specjaliści nie będący nauczycielami posiadający kwalifikacje 
określone w przepisach prawa. 

8. Ośrodek jest  jednostką budżetową. 
9. Zasady gospodarki  finansowej określają odrębne przepisy. 
 
 

IV. Tryb wprowadzania zmian w statucie. 
 

§ 7 
 
Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący na wniosek Dyrektora Ośrodka lub z własnej 
inicjatywy. 
 

V. Postanowienia końcowe 
 

§ 8 
 
Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 9 
 
Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do  
Uchwały Nr XXXIII/……… /2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 
 
 
w sprawie: zmiany statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   

w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
 
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku 
zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012, 
poz. 1196) nakłada na organy prowadzące placówki obowiązek dostosowania statutów 
placówek doskonalenia nauczycieli do wymogów określonych w tym rozporządzeniu. 
Zmiany te dotyczą m.in. nowych zadań związanych z założeniem planowanej reformy 
oświaty w zakresie poprawy jakości pracy szkół, terminów zatwierdzania planu pracy 
Ośrodka i składania sprawozdania z jego realizacji.  
Mając na uwadze powyższe, uzasadnionym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu 
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
       Naczelnik Wydziału Oświaty 
 
              /-/ mgr Edyta Glenc 
 
 


