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Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące 

projektu z dnia 6 lipca 2016 r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia....... 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. 

 

W związku ze skierowaniem do konsultacji  ww. projektu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi. 

======= 

I. W §23 ust. 1-2 i 4-5: 

„§23. 1. Plan pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny przygotowuje 

dyrektor placówki. 

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy na kolejny rok 

szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki 

doskonalenia,  

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. ….. 

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia plan pracy placówki, 

zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do 

dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego. 

5. Organ prowadzący zatwierdza plan pracy publicznej placówki doskonalenia na kolejny 

rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.” 

 

Uwagi: 

Postulujemy w zapisach §23 ust. 1-2 oraz 4-5 zmienić wyrażenie „plan pracy publicznej 

placówki doskonalenia” na „projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia”, gdyż 

przed zatwierdzeniem mamy do czynienia z projektem planu pracy a nie z planem pracy 

placówki. 

W przypadku kuratora oświaty nie określono terminu wydania opinii, natomiast występują 

one w przypadku przedstawiania przez dyrektora zaopiniowanego planu pracy organowi 

prowadzącemu (do 31 lipca) oraz w przypadku daty zatwierdzenia planu przez organ 

prowadzący (31 sierpnia). Proponujemy zmianę brzmienia §23 ust. 1-2 i 4-5 na: 

 

„§23. 1. Projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na rok szkolny 

przygotowuje dyrektor placówki. 

2. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy na kolejny 

rok szkolny do opinii kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę placówki 

doskonalenia, z zastrzeżeniem ust. 3. Kurator oświaty opiniuje projekt planu pracy  



w terminie do 15 lipca poprzedniego roku szkolnego. 

3. …… 

4. Dyrektor publicznej placówki doskonalenia przedstawia projekt planu pracy placówki, 

zaopiniowany zgodnie z ust. 2, do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, w terminie do 

dnia 31 lipca poprzedniego roku szkolnego. 

5. Organ prowadzący zatwierdza projekt planu pracy publicznej placówki doskonalenia na 

kolejny rok szkolny w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego.” 

II. W §27 ust. 2 i §27 ust. 6 pkt 2: 

„§27. 2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej 

placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami: 

1) projektem aktu założycielskiego; 

2) projektem statutu;” 

„§27. 6. Samorząd województwa w drodze decyzji odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli: 

2) statut niepublicznej placówki doskonalenia jest niezgodny z przepisami prawa i mimo 

wezwania do usunięcia nieprawidłowości nie został zmieniony, lub” 

 
Uwagi: 

Zgłaszamy zastrzeżenia dotyczące §27 ust. 2 w związku z §27 ust. 6 pkt 2. Projekt 

rozporządzenia zakłada, że osoba prawna i fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji 

niepublicznej placówki doskonalenia składają wniosek o wpis wraz z projektem aktu 

założycielskiego i statutu. 

Naszym zdaniem organ prowadzący winien nadawać niepublicznej placówce doskonalenia 

nauczycieli akt założycielski i statut. Tym samym przy ubieganiu się o wpis do ewidencji 

osoba prawna i osoba fizyczna winny składać z wnioskiem nie projekty  

a już dokumenty (akt założycielski i statut). 

 

Proponujemy zmianę zapisu §27 ust. 2 pkt 1 i 2 (bez zmiany brzmienia §27 ust. 6 pkt 2) 

na: 

„§27. 2. Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej 

placówki doskonalenia składa wniosek o wpis wraz z następującymi dokumentami: 

1) aktem założycielskim; 

2) statutem;” 

 

Wnioskujemy o uwzględnienie powyższych uwag. 
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