
Załącznlk do uchwały Nr XI/219l19 Sejmiku Wojewódzlwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2019 r.

STATUT

Kuj awsko-Pomorskiego

Centrum Edukacii Nauczycieli

w Bydgoszczy



Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, zwane dalej ,,placówką
doskonalenia", jest publiczną, wojewódzką placówką doskonalenia nauczycieli, działającą
na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności miasta Bydgoszczy
oraz powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego,
świeckiego, fucholskiego i znińskiego.

§2

Siedzibą placowki doskonalenia jest miasto Bydgoszcz.

§3

Organem prowadzącym placówkę doskonalenia jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Nadzór pedagogiczny nad placowką sprawuje Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty.

Rozdzial2

cel i zadania

§4

Celem placówki doskonalenia jest wszechstronne i profesjonalne wspomaganie szkoł
i placowek oświatowych poprzez wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, doradców
metodycznych, dyrektorów szkół i placówek, pracowników organów nadzorujących
t prowadzących szkoły i placowki, zespołów nauczycielskich oraz innych podmiotów
edukacyjnych zgodnie z ich potrzebami i zaintęresowaniami.

§5

1 . Do obowiązkowych zadan placowki doskonalenia należy:
1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresię:

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,
b) wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest
badane przęz organy sprawujące nadzor pedagogiczny w procesie ewaluacji
zew nętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru p edago gicznego,
c) realizacjl podstaw programowych, w Ęm opracowyrvania programów
nauczania,
d) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio
do zdiagnozowanych potrzeb,
e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego



i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzię oraz korzystania z nich
w celu doskonalenla pracy nauczycieli,
0 potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analtzy wynikow i wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu

maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie;

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:
a) dyrektorow szkoł i placówek, któryrm po raz pierwszy powierzono to stanowisko,
b) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzanta oświatą,
c) nauczy ci el i rozpoc zynĄ ący ch pracę zawodową,
d) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stazu w zakresie:

- opieki nadnauczycielami stażystamt oraz
- opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu

oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stńu;
3) gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w wojewodztwie;
4) r e alizow anie zadań e dukac yj nyc h wynikaj ący ch z :

a) podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa,
b) priorYetow Kuj awsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,
c) strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

2. placówka doskonalenia moze realizowac równiez innę zadania z zakręsu doskonalenia
zawodowęgo nauczycieli zlecone przęz ofgan prowadzący, & w szczególności:
1) pozyskiwanie funduszy zUnti Europejskiej na dziaŁania statutowe,
2) wspołredagowanie oraz wydawanie publikacji i czasopism.
3. Placówka doskonalenia moze nawtązywać wspóĘracę z jednostkami samorządu
terytorialnego w zakresie wspierania szkół i placowek oświatowych.

Rozdział 3

Organizacj a placówki doskonalenia

§6

I. Działalnością placowki doskonalenia kieruje dyrektor.
2. Do podstawowych zadań dyrektora należy :
i) reprezentowanie placowki doskonalenia;
2) przygotowanie planu pracy placowki doskonalenia na kolejny rok szkolny t przedłożenie
do zaopiniowania kuratorowi oświaty w terminie do dnia 15 lipca oraz do zafuvtęrdzęnia
organowi prowadzącemu w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego;
3) przygotowanię sprawozdania z ręa|izacji planu pracy placówki doskonalenta za dany rck
szkolny i przedłożenie organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 września następnego
roku szkolnego;
4) nadan i e regulaminu or ganizacyjnego placówce doskonal en i a,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą podległych pracowników
pedagogtcznych;
6) przeprowadzanie okresowej oceny pracy nauczycieli konsultantów, opiniowanie pracy
doradców metodycznych, ocenianie pozostałych pracowników;



7) sprawowanje nadzoru nad wykonaniem zadań przez komorki organizacyjne placówki
doskonalenia;
8) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowyrn placówki doskonalenia;
9) wydawanie zarządzeń w sprawach szczegołowych rozwiązań organizacyjnych, zwtązanych
z funkcjonowaniem placowki doskonalenia;
10) nadzor nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur obowiązĄących w placówce
doskonalenia.

§7

W pracach komisji konkursowej powołanej w celu przeprowadzenta konkursu
na stanowisko dyrektora placowki doskonalenia bierzę ldział nauczyciel zatrudniony
w placówce doskonalenia wyłoniony w drodze tajnego głosowania przy kworum co najmniej
50% nauczycielt zatrudnionych w placówce doskonalenia i uzyskaniu bezwzględnej
większości głosów. Zebranie wyborcze prowadzi wicedl,rektor placówki doskonalenia.

§8

1. Dyrektor kieruje działalnością placowki doskonalenia przy pomocy wicedyrektora,
2. Do podstawowych obowiązkow wicedyrektora należy:

1 ) koordynowanie planowania pracy t r ealizacjt zadań wykonywany ch przez
podległych pracowników;

2) sprawow anie nadzoru pedago g iczne go nad nauczyc i e lami konsultan tami ;

3) inicjowanie i wspieranie działań nauczycieli konsultantów, specjalistow
i doradców metodycznych w zakresie doskonalenia nauczycielt i kadry
kierowniczej oświaty;

4) monitorowanie zadań związanych z zapewnieniem wysokiej jakości pracy.
3. Szczegółowy zah,res obowiązków wicedyrektora określa dyrektor placowki

doskonalenia.
4. Dyrektor powierza obowiązki kierownikom pracowni i innych komórek

or ganizacyjnych, zgodni e z p otr zeb ami placówki do skonal enia.
5. Do podstawowych obowiązkow kierownika pracowni należy:

l) opracowywanie planów i sprawozdah z rcalizowanych zadań;
2) określanie zadahpracownikom przypisanym do pracowni;
3) prowadzenie dokumentacji pracowni;
4) opiniowanie pracy podległych konsultantów i doradców metodycznych;
5) ponoszenie odpowiedzialności zapowlęrzony majątek, sprzęt i wyposazenie;
6) wykonywanie innych prac zleconychprzez dyrektora.

§9

1. W placowce doskonalenia mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele:

a) konsultanci,
b) doradcy metodyczni;

2) specj aliści nieb ędąc y nauczy cielami ;

3) pracownicy ekonomtczni, inzynieryjno-techniczni, administracji i obsługi.
2. Szczegółowy zakes obowiązków nauczycieli i pozostŃych pracowników wymienionych
w ust. 1 określa dyrektor placowki doskonalenia.



§10

I. Zadania placówki doskonalenia wymienione w § 5 realizowane są przęz nauczycieli
konsultantów, nattczycieLi doradców metodycznych oraz specjalistów niebędących
nauczycielami.
2. Na stanowiskach specjalistow mogą być zatrudnione osoby, które lkohczyły studia
drugiego stopnia lub jednolite studia magistersklę oraz posiadają przygotowanie niezbędne
do realizacji zadań statutowych placówki doskonalenia.

§11

1. W skład placówki doskonalentawchodzą:
1 ) ko mórki or ganizacy jne r e alizuj ąc ę zadanta p o dstawowe :

a) Pracownia Humanisty czna,
b) Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej,
c) Pracownia Edukacj i Matematyc zno -P r zyr o dntczej,
d) Pracown ta Zarządzania i D tagnozy,
e) Pracownia Szkolnictwa i Doradztwa Zawodowego,
f) Pracownia Wychowaniat Psychologicznej Pomocy Szkole;

2) działy:
a) finansowy,
b) administracyjno-gospodarczy;

3) pełnomocnicy:
a) Pełnomocnik ds. Ochrony lnformacji Niejawnych,
b) Inspektor Ochrony Danych.

2. Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny
placowki doskonalenia.
3. W szczególnte uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządll Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego, dyrektor placówki doskonalenia możę tworzyc inne niz wymienione
w ust, 1, komórki organizacyjne.

R.ozdział 4

Zlsady gosp odarki fi nansowej

i §12

1. Placówka doskonalenia działa 1ako jednostka budżetowa.
2. Placówka doskonalenia prowadzi gospodarkę finansową wedfug zasad określonych

w ustawie o finansach publicznych.
3. Podstawą gospodarki finansowej placówki doskonalenia jest plan dochodów

i wydatkow zw any,,planem finansowym".
4. Placówka doskonalenia stosuje zasady rachunkowości określone w obowiązujących

przepisach o rachunkowości.
5. Rokiem obrotowym placówki doskonalenia jest rok kalendatzowy.
6. Roczne sprawozdania finansowe zatwięrdzane są przez Zarząd Województwa

Kuj awsko-Pomorskie go.

]. Osobą upoważnioną do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
maj ątkowych placówki doskonalenia j est dyrektor placówki doskonalenia.



Rozdział 5

postanowienia końcowe

§13

Zmiany w statucie dokonywanę są przęz Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora placowki doskonalenia, w trybie właściwyn
dlaiego nadania.


