
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/442/2014 

RADY POWIATU W KRAKOWIE 

z dnia 24 września 2014 roku 

w sprawie zmiany statutu Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli 

z siedzibą w Krakowie 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 5 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j.-Dz.U. z 2014 r., poz. 1041), Rada 

Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W statucie Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą 

w Krakowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/181/2012 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 

28 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Podkrakowskiego Centrum Rozwoju Edukacji i Doskonalenia 

Nauczycieli z siedzibą w Krakowie wprowadza się następujące zmiany: 

§ 3. otrzymuje brzmienie: 

„Centrum działa na podstawie”. 

1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j.- Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.- Dz.U. z 2014 r., poz. 191), 

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia 

nauczycieli (t.j.- Dz.U. z 2014 r., poz. 1041), 

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), 

5) niniejszego statutu. 

w § 6 dodaje się punkty od 18) do 25) o brzmieniu: 

18) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: wynikającym 

z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty; wymagań stawianych 

wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badanie przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny 

w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego; realizacji 

podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania; diagnozowania potrzeb uczniów 

i indywidualizacji procesu nauczania wychowania; przygotowania do analizy wyników i wniosków 

z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów oraz korzystania z nich w celu 

doskonalenia pracy nauczycieli; potrzeb zdiagnozowania na podstawie analizy wyników i wniosków 

z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, 

19) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie 

zarządzania oświatą, 
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20) realizowanie innych zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zaleconego przez organ 

prowadzący, 

21) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu 

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmującego: 

pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki, ustalenie sposobów działania prowadzących 

do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki, zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, wspólną ocenę 

efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania, 

22) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół 

o placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, 

w szczególności poprzez wymianę doświadczeń, 

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

24) udzielanie konsultacji, 

25) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki 

w § 7 w pkt 3 podpunkty j) i k) otrzymują brzmienie: 

j. przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zatwierdzenia organowi prowadzącemu 

w terminie do dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego, 

k. przedstawia organowi prowadzącemu, sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny 

w terminie do dnia 30 września następnego roku szkolnego. 

w § 9 ust.1 dodaje się punkty 11) i 12) o brzmieniu: 

11) opracowywanie, dobór i adaptacja programów nauczania, 

12) planowanie działań stosownie do potrzeb, we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami 

pedagogicznymi i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi, oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Krakowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Powiatu 

Tadeusz Nabagło 
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