
WIELKOPOL§KI
KuRAToR ośwnry

DECY ZJ A Nr 1 1 0.2.3 8,2020
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 3 czerwca 2020 r,

Wielkopolski Kurator Oświaty, dzińając na podstawie § 3 i § 9 ust. 3 tozporządzeńa
Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 1,1, pażdziemika 2018 r. w sprawie akredytacji placówek

doskonalenia nauczycieli (Dz. U, z 2018 t. poz. 2029) oraz wt. 184 ust. 3 ustawy

z dnia 14 grudnia 20t6 t. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 t, poz. 910 tj.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 7 kwietnia 2020 t. (data wpływu do Kuratorium Oświaty w Poznaniu

- 1,4 maja2020 t,) zlożonego ptzez Ośrodek Doskonąlenia Nauczycieli w Poznaniu

prryznaje akredytację

publicznej placówce doskonalenia nauczycieli: Ośrodek Doskonąlenia Naucrycieli
w Poznaniu, z siedzibą: miasto Poznań,

uzasadnienie

Ośrodęk Doskonalenią Nauczycieli w Poznaniu, dzińając w uzgodnieniu z organęm
ptowadzącym placówkę, ńożył wniosek o ptzyznanie akredytacji Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty w dniu 14 maja 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest

publiczną placówką doskonąlenia navczycieli prowadzorlą ptzez Samorząd Województwa
Wielkopolskiego. Placówka przedstawiła kopię Uchwały m XIIl236l19 Sejmiku

Województwa Wielkopolskiego Ż dnia 28 pńdziemika 2019 r. w sprawie: nadania Statutu

Ośrodkowi Doskonalenią Nauczycieli w Poznaniu otaz Statut stanowiący zńącznik
do niniejszej Uchwały. Placówka prowadzi działalnośó od 1948 roku.

W związku ze złożonym wnioskiem, Wielkopolski Kurator Oświaty wszcz$ postępowanie

administracyjne w przedmiotowej sprawie.
Napodstawie art. 184 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy placówki doskonąlenia sq obowiqzane

uzyskać alvedytację stanowiqcq potwierdzenie, że dana placówla zapewnia wysoką jakość

prowadzonych form doskonalenią nauczycieli, Zgodnie z art. 184 ust. 3 alłedytację
przyznaje kurątor oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej,

wydawanej po przeprowądzeniu przez zespół powołany przez kuratora oświaty oceny

działalności danej placówki w ząkresie olłeślonymw ust, 4,

Zgodnie z art. I84 ust. 4 ww. ustawy alłedytację może uzyskać placówlm doskonalenia,

która: prowadzi dziąłalność zgodnie z przepisami prawa; organizuje i prowadzi formy
doskonąlenią zawodowego nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek

korzystajqcych z oferty placówek doskonalenia, sprzyjajqce ronvojowi zawodowemu



nąuczycieli, szkół, placówek; w planowaniu swojej pracy uwzględniawnioski z analizy badąń

nauczycieli, szkół, placówek lcorzystajqcych z oferty placówki doskonalenia; wykorzystuje

zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz ronłoju: opracowała oraz stosuje system

zapewniania jakości oraz systematycznie go doskonali; zatrudnia wylałalifikowanq kadrę;

zapewnia wylałalifikowąnq kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonąlenia zawodowego
nauczycieli; zapewnia nowoczesnq bazę dydaktycznq; prowadzi działalność innowacyjnq
i upowszechnią problematykę doskonalenia nauczycieli. Zgodńe z zapisem zawartym
w § 9 ust. 3 ptzywołanego wyżej rozporządzenia hlrątor oświaty przyznaje placówce
doskonalenia alłedytację, jeżeli na podstawie oceny jej działalności dokonanej przez zespół
alłedytacyjny stwierdzi, że placówka doskonąlenia spełniawarunki olłeślone w § 3.

Wielkopolski Kurator Oświaty powołał w dniu 15 maja 2020 t, zespół akredytacyjny,
który dokonał oceny działalności placówki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
adres: ul. Górecka l, 60-201, Poznń.

W wyniku przeprowadzonego postępowania zespół akredytacyjny ustalił, ze placówka
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu spełnia wymagania określone w § 3 ww.
rozpotządzenia oruz art, I84 ust. 4 ww. ustawy i pozytywnie zaopiniował złożony wniosek.

OŚrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, adres: ul. Górecka 1,, 60-20l Poz.nń,
prowadzi działalnośó zgodnie zptzepisarrti prawa, spełnia waruŃi określone w § 3 pkt 1 ww.
rczPorządzenia. Placówka organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty
Placówki doskonalenia i sprzyjające ich rozwojowi zawodowemu, w planowaniu swojej pracy
uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty
Placówki doskonalenia, a także opracowała i stosuje system zapewnliania jakości oraz
systematyczńe go doskonali, zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 pkt 2,3 i 5 ww.
rczPorządzenia. Placówka wykorzysĘe zasoby własne i środowiska lokalnego na tzecz
rozwoju, współpracując w tym cęIu z osobami, instytucjami i organizacj ami dzińającymi w
Środowisku lokalnym, a tŃże prowadzi dzińalnośó informacyjną i upowszechnia
Problematykę doskonalenianavczycieli, spełniając tym samym waruŃi określone w § 3 pkt 4
i 10 ww. tozpotządzenia, Zgodnie z wymogami zawartymi w § 3 pkt 6 i 7 ww.
rozPorządzenia placówka zatrudnia i zapewnia wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę do
rcalizacji form doskonalenia zawodowego navczycieli. Placówka zapewnia bezpieczne i
higieniczne waruŃi realizacji form doskonalenia zawodowe go nauczycie\i oruz posiada
nowoczesną bazę i nowoczesne wyposażenie dydaktyczne, co potwierdza spełnienie
waruŃÓw okreŚlonych w § 3 pkt 8 i 9 ww. rozpotządzeńa. Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu zapewnienia wysoką jakośó prowadzonych form doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
Dowód: Protokół prac zespofu akredytacyjnego z dnia2 czerwca})ZO t.
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pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuzy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminię 14 dni
od dnią jej doręczenia, z& pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
ul. KoŚciuszki 93, 61-716Poznń, W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona
moze ztzęc się prawa do wniesienia odwołania, skutkiem częgo decyĄa staje się ostateczna
i Prawomocna z dniem doryczenia Wielkopolskiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wnięsienia odwołania.

Ottzymują:
1. Pani Ewa Superczyńska

Dyreklor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ul. Góręcka I, 60-20I Poznń

2. Pan Marek Woźniak
Marszałęk Woj ewództwa Wielkopolskiego
al. Niepodległości 34, 6I-7 14 P oznań
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