
UCHWAŁA NR XI/110/2019
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 maja 2002 r.

w sprawie utworzenia oraz nadania statutu
Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), §2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) oraz §29 statutu 
Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXII/186/2002 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z 26 maja 2002 r. w 
sprawie utworzenia oraz nadania statutu Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia 
Nauczycieli w Busku – Zdroju wprowadza się następującą zmianę: 

załącznik nr 2, o którym mowa w §3 pkt 2 powołanej uchwały, otrzymuje brzmienie określone 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Gądek
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Załącznik do uchwały Nr XI/110/2019

Rady Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 26 września 2019 r.

STATUT
POWIATOWEGO OŚRODKA DORADZTWA I DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

W BUSKU - ZDROJU

Niniejszy Statut opracowano na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) Ośrodku – należy przez to rozumieć Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 
w Busku - Zdroju, 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,   

3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Powiat Buski, 

4) organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub Kuratorze Oświaty – należy przez to rozumieć 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach, 

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć osobę, której organ prowadzący powierzył stanowisko 
dyrektora Ośrodka, 

6) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Busku - Zdroju. 

Rozdział 1.
Nazwa Ośrodka i informacje o Ośrodku

§ 1. Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju jest 
publiczną placówką doskonalenia nauczycieli posiadającą akredytację nadaną decyzją Kuratora 
Oświaty.

§ 2. Siedziba Ośrodka mieści się w Busku - Zdroju, przy Al. Mickiewicza 21, w budynku i na 
terenie przekazanym Ośrodkowi w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na mocy decyzji Zarządu 
Powiatu w Busku – Zdroju, znak: GKN.7002-8/05 z 22 listopada 2006 r. 

§ 3. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Buski. 

§ 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Świętokrzyski Kurator 
Oświaty w Kielcach. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka

§ 5. Celem Ośrodka jest organizowanie i realizowanie zadań z zakresu doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Ośrodek prowadzi działalność podnoszącą poziom przygotowania 
zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski oraz przez 
inne jednostki współpracujące z Ośrodkiem, a także inicjuje działania związane z wprowadzaniem 
nowoczesnych form, metod i środków nauczania. 

§ 6. 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,
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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 oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb,

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników 
egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru 
pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych,

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

a) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,

b) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

c) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową,

d) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami 
stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny 
dorobku zawodowego  nauczyciela stażysty za okres stażu.

2. Ośrodek realizuje także inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zlecone przez organ prowadzący.

3. Ośrodek realizuje swoje 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 ust. 1 oraz w innym zakresie 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) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

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 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.

4. Ośrodek realizuje także inne zadania, w szczególności polegające na:

1) sprawowaniu merytorycznej opieki nad nowatorstwem pedagogicznym, innowacjami 
pedagogicznymi i wychowawczymi oraz w dziedzinie organizacji szkół i placówek,

2) prowadzeniu kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach,

3) prowadzeniu kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zgodnie 
z odrębnymi przepisami,

4) tworzeniu i rozwijaniu multimedialnych zasobów informacji pedagogicznej poprzez:
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a) prowadzenie strony internetowej Ośrodka,

b) opracowywanie i upowszechnianie różnych materiałów metodycznych oraz informacyjnych,

5) planowaniu i organizowaniu działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,

6) organizowaniu różnorodnych form wymiany doświadczeń między szkołami i placówkami 
oświatowymi,

7) organizowaniu i współorganizowaniu powiatowych i regionalnych turniejów oraz konkursów dla 
uczniów w dziedzinach związanych w szczególności z edukacją:

a) artystyczną,

b) patriotyczną,

c) regionalną,

d) ekologiczną.

§ 7. W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z: 

1) szkołami, placówkami oświatowymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, szkołami wyższymi 
oraz instytucjami kształcenia ustawicznego prowadzącymi statutową działalność oświatową,

2) organem sprawującym nadzór pedagogiczny,

3) Centralną Komisją Egzaminacyjną i Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi,

4) jednostkami samorządu terytorialnego,

5) bibliotekami pedagogicznymi,

6) bibliotekami szkolnymi,

7) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi,

8) poradniami specjalistycznymi.

§ 8. 1.  Ośrodek realizuje swoje zadania statutowe: 

1) na rzecz szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski – nieodpłatnie lub 
odpłatnie,

2) jako nieodpłatne lub odpłatne zadania zlecone przez organ prowadzący Ośrodek, jednostki 
samorządu terytorialnego, szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące, organizacje 
i instytucje,

3) na rzecz zainteresowanych nauczycieli oraz osób niebędących nauczycielami – nieodpłatnie lub 
odpłatnie.

2. Ośrodek może prowadzić działalność wydawniczą w zakresie związanym z realizowanymi 
zadaniami.

3. Ośrodek realizuje odpłatnie dodatkowe zadania i działania wspierające jego funkcjonowanie, 
w tym m.in.:

1) wynajmowanie sal wykładowych i pokoi gościnnych,

2) organizowanie przedsięwzięć m.in. kulturalnych i turystycznych,

3) organizowanie wczasów profilaktyczno – leczniczych,

4) organizowanie zjazdów oraz kursów i konferencji.

Rozdział 3.
Organy Ośrodka i ich kompetencje

§ 9. Organami Ośrodka są: 

1) Dyrektor Ośrodka,
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2) Rada Ośrodka.

§ 10. 1.  Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) kierowanie całokształtem działalności Ośrodka w celu pełnej realizacji jego statutowych zadań,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3) ustalanie kierunków i zakresów działań podejmowanych przez Ośrodek,

4) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi i mieniem Ośrodka,

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli – konsultantów 
oraz nauczycieli – doradców metodycznych,

6) pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

7) wydawanie zarządzeń regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania Ośrodka,

8) zapewnianie pomocy konsultantom, doradcom metodycznym i innym pracownikom Ośrodka w 
realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,

9) opracowywanie planu pracy Ośrodka na kolejny rok szkolny i przedstawianie go do 
zaopiniowania i zatwierdzenia uprawnionym organom, zgodnie z rozporządzeniem,

10) przygotowywanie sprawozdania z realizacji planu pracy Ośrodka za dany rok szkolny 
i przedstawianie go organowi prowadzącemu w terminie określonym w rozporządzeniu,

11) opracowywanie rocznego planu finansowego Ośrodka zapewniającego środki finansowe 
niezbędne do realizacji planu pracy, o którym mowa w pkt 9, oraz innych zadań zleconych przez 
organ prowadzący,

12) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności Ośrodka w/g zasad określonych 
w przepisach szczegółowych.

2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków dyrektora Ośrodka określa Starosta Buski.

§ 11. 1.  Rada Ośrodka, zwana w dalszej części „Radą”, jest organem opiniodawczo – 
doradczym dyrektora Ośrodka. 

2. W skład Rady wchodzą:

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu,

2) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu Rady Powiatu 
w Busku - Zdroju,

3) przedstawiciel Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Busku - 
Zdroju,

4) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

3. Członków Rady powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu – na wniosek dyrektora Ośrodka.

4. Zmiana składu Rady może nastąpić w trakcie kadencji, w trybie określonym w ust. 3.

5. Kadencja Rady trwa 4 lata.

6. Radzie przewodniczy z urzędu przedstawiciel Zarządu Powiatu.

7. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni przedstawiciele rad 
pedagogicznych szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby, których zakres działalności wiąże się 
tematycznie z zadaniami realizowanymi przez Ośrodek.

8. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 
ogólnej liczby członków.
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9. Posiedzenia Rady - na wniosek dyrektora Ośrodka - zwołuje przewodniczący Rady co 
najmniej dwa razy w roku, powiadamiając jej członków o terminie i tematyce spotkania nie później 
niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym posiedzeniem. Dyrektor Ośrodka załącza do wniosku 
o zwołanie posiedzenia Rady projekty materiałów, które będą opiniowane przez Radę.

10. Posiedzenia Rady są protokołowane.

11. Obsługę administracyjną Rady prowadzi oraz przechowuje dokumentację – sekretariat 
Ośrodka.

§ 12. Do zadań Rady należy w szczególności: 

1) opiniowanie ogólnych kierunków pracy Ośrodka,

2) opiniowanie pracy Ośrodka m.in. na podstawie sprawozdań i informacji dyrektora,

3) opiniowanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli – konsultantów i doradców 
metodycznych,

4) wnioskowanie do organu prowadzącego, w sytuacjach szczególnego naruszenia prawa, 
o odwołanie ze stanowiska dyrektora Ośrodka,

5) występowanie z propozycjami zmian w Statucie Ośrodka. 

Rozdział 4.
Organizacja Ośrodka

§ 13. 1.  Pracą Ośrodka kieruje dyrektor. 

2. Do zastępowania dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności uprawnieni są:

a) wicedyrektor, jeśli takie stanowisko zostało utworzone w trybie §18 ust. 1, lub

b) inny pracownik pedagogiczny Ośrodka wskazany przez organ prowadzący.

§ 14. W Ośrodku nie tworzy się rady pedagogicznej. 

§ 15. 1.  Organizację Ośrodka w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji opracowany 
przez dyrektora Ośrodka.

2. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza Starosta Buski.

3. W arkuszu organizacji Ośrodka zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych Ośrodka oraz wymiar ich zatrudnienia.

Rozdział 5.
Pracownicy Ośrodka

§ 16. 1.  Tryb i zasady wyłaniania kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka regulują odrębne 
przepisy.

2. Nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku wyłaniają swego przedstawiciela do składu komisji 
konkursowej powoływanej przez Zarząd Powiatu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko 
dyrektora Ośrodka.

3. Wyłonienie przedstawiciela, o którym mowa w ust. 2, następuje w głosowaniu tajnym, 
zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku, 
na zebraniu zwołanym przez dyrektora Ośrodka.

4. Kandydat wytypowany na przedstawiciela nauczycieli, o którym mowa w ust. 2, musi być 
obecny na zebraniu i wyrazić zgodę na wybór.

§ 17. 1.  W Ośrodku zatrudnia się: 

1) nauczycieli – konsultantów,

2) nauczycieli – doradców metodycznych,

3) specjalistów niebędących nauczycielami,
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4) pracowników niepedagogicznych: administracji, ekonomicznych, inżynieryjno – technicznych, 
obsługi.

§ 18. 1.  W Ośrodku, na umotywowany wniosek dyrektora Ośrodka i po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Zarządu Powiatu, może być utworzone stanowisko wicedyrektora lub stanowiska kierowników 
komórek organizacyjnych. 

2. Utworzenie stanowisk, o których mowa w ust. 1, musi być uwarunkowane koniecznością 
zapewnienia prawidłowej i pełnej realizacji zadań statutowych Ośrodka.

3. Powierzenia stanowisk oraz odwołania ze stanowisk, o których mowa w ust. 1, dokonuje 
dyrektor Ośrodka, po uzyskaniu pozytywnej opinii Starosty Buskiego.

4. Kompetencje, uprawnienia, zakresy obowiązków i odpowiedzialności osób, którym 
powierzono stanowiska, o których mowa w ust. 1, określają zakresy czynności ustalane przez 
dyrektora Ośrodka.

§ 19. 1.  Na stanowiskach nauczycieli – konsultantów mogą być zatrudniani nauczyciele, którzy 
spełniają warunki określone w rozporządzeniu. 

2. Nauczyciela – konsultanta zatrudnia dyrektor Ośrodka w porozumieniu ze Starostą Buskim.

3. Zadania nauczyciela – konsultanta powierza Dyrektor Ośrodka  i przydziela mu zakres 
obowiązków.

4. Do zadań nauczyciela konsultanta należy w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form doskonalenia zawodowego wspomagających 
pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,

2) wspomaganie działań nauczycieli – doradców metodycznych,

3) wspomaganie dyrektora w pracach koncepcyjnych na rzecz funkcjonowania Ośrodka w zakresie 
organizacyjnym oraz metodycznym,

4) wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:

a) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno – wychowawczego,

b) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania,

c) rozwijaniu kompetencji zawodowych,

d) podejmowaniu działań innowacyjnych.

§ 20. 1.  Na stanowiskach doradcy metodycznego mogą być zatrudniani nauczyciele, którym 
Kurator Oświaty – w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka – powierzył zadania doradcy 
metodycznego, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu.

2. Zadania doradcy metodycznego określają przepisy rozporządzenia.

3. Okres powierzenia oraz szczegółowy zakres zadań nauczyciela – doradcy metodycznego 
określa Kurator Oświaty zgodnie z przepisami rozporządzenia.

4. Przed przedłużeniem powierzenia zadań doradcy metodycznego Kurator Oświaty zasięga 
opinii dyrektora Ośrodka.

5. W przypadku niewywiązywania się nauczyciela z powierzonych mu zadań doradcy 
metodycznego dyrektor Ośrodka może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o cofnięcie 
nauczycielowi powierzenia zadań doradcy.

§ 21. 1.  Na stanowiskach specjalistów niebędących nauczycielami mogą być zatrudniane 
osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, posiadające 
przygotowanie niezbędne do realizacji zadań statutowych Ośrodka. 
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2. Zakresy czynności dla pracowników wymienionych w ust. 1 oraz pracowników 
niepedagogicznych, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 4, określa dyrektor Ośrodka na podstawie 
odrębnych przepisów.

Rozdział 6.
Gospodarka finansowa Ośrodka

§ 22. Ośrodek jest jednostką budżetową Powiatu Buskiego. 

§ 23. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w/g zasad określonych w ustawie o finansach 
publicznych. 

§ 24. Podstawą funkcjonowania gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy 
zatwierdzony przez organ prowadzący. 

§ 25. W ramach prowadzonej działalności Ośrodek może pozyskiwać środki finansowe na 
podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 26. Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 27. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację swojej pracy zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

§ 28. Tablice i stemple zawierają pełną nazwę Ośrodka. 

§ 29. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.
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Uzasadnienie

W związku z nowelizacją przepisów określających organizację i zasady funkcjonowania
placówek doskonalenia nauczycieli zachodzi konieczność dostosowania statutów tych placówek do
zapisów nowego rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U.
poz. 1045).

Zgodnie z §29 statutu Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku –
Zdroju zmian w statucie Ośrodka - w trybie właściwym dla jego nadania - dokonuje organ
prowadzący. W związku z powyższym konieczna jest stosowna zmiana uchwały nr XXXII/186/2002
Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz nadania statutu
Powiatowemu Ośrodkowi Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju polegająca na
zmianie treści Statutu Ośrodka, który jest załącznikiem do powołanej uchwały.

Zmiany w Statucie - poza zmianami redakcyjnymi - polegają na aktualizacji zapisów
dotyczących zadań Ośrodka oraz trybu powoływania nauczycieli - doradców metodycznych
zatrudnianych przez placówki doskonalenia nauczycieli.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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