
Załącznik do Uchwały Nr 102/2013
Zarządu Województwa Małopolskiego

z dnia 29 stycznia 2013 r.

STATUT
MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwane dalej MCDN jest publiczną
placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na terenie Województwa
Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie przy ul. Lubelskiej 23.

§ 2

W skład MCDN wchodzą:
1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie,
2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu,
3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu,
4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

§ 3

1. Organem prowadzącym MCDN jest Województwo Małopolskie.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad MCDN jest Małopolski Kurator

Oświaty.

§ 4

MCDN działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U z 2004 roku

Nr 256, poz.2572 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku

Nr 97. poz. 674 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U.

z 2008 roku Nr 223,poz 1458 z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. u. z 2009 roku

Nr 157, poz. 1240),
5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku

w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 roku Nr 200,
poz. 1537 z późn. zm.),

6. niniejszego statutu.



ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA

§ 5
Celem MCDN jest organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej rozwój
i awans zawodowy kadry oświatowej oraz rozwój organizacyjny szkół i placówek.

§ 6

Do obowiązkowych zadań MCDN należy:
1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
w systemie oświaty,

2) 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,

3) realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów
nauczania,

4) diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania,

5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego,
wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w artykule 9 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz korzystania z nich w celu
doskonalenia pracy nauczycieli,

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których
mowa w artykule 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół
i placówek w zakresie zarządzania oświatą,

3. organizowanie i prowadzenie stosownie do potrzeb doradztwa metodycznego dla
nauczycieli:

1) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych,
2) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych

i etnicznych oraz językiem regionalnym,
4. prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym

gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia
i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§6a

1. Placówka realizuje 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 § 6 ust. 1 i 2 lub innym
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 oraz 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.

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

3, W zakresie działalności statutowej MCDN może świadczyć odpłatnie usługi
szkoleniowe.

ROZDZIAŁ III. ORGANY MCDN I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Działalnością MCDN kieruje dyrektor przy pomocy wicedyrektora MCDN oraz
wicedyrektorów ds. ośrodków wymienionych w § 2 niniejszego statutu.

2. Stanowisko dyrektora MCDN powierza Zarząd Województwa Małopolskiego.
3. Nauczyciela zatrudnionego w placówce, wchodzącego w skład komisji

konkursowej na stanowisko dyrektora MCDN wybierają wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w MCDN w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

4. Do zadań dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie pracą MCDN,
2) reprezentowanie MCDN na zewnątrz,
3) pełnienie funkcji pracodawcy i przełożonego wspierającego rozwój

zawodowy pracowników,
4) sprawowanie nadzoru nad gospodarowaniem środkami i mieniem MCDN,
5) wydawanie zarządzeń regulujących szczegółowe zasady funkcjonowania

MCDN,
6) ustalanie głównych kierunków działalności MCDN,
7) przygotowywanie rocznych planów pracy MCDN,
8) przygotowywanie projektów planów finansowych MCDN,
9) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą:

a) nauczycieli konsultantów,
b) nauczycieli doradców metodycznych,

10)przedstawianie rocznych sprawozdań z działalności MCDN.



§ 8

1. Funkcję wicedyrektora MCDN powierza i z tej funkcji odwołuje dyrektor MCDN po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

2. Szczegółowy zakres zadań oraz kompetencji wicedyrektora MCDN określa
regulamin organizacyjny MCDN.

§9

1. Funkcję wicedyrektora ds. ośrodka powierza i z funkcji tej odwołuje dyrektor
MCDN po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.

2. Do zadań wicedyrektora ds. ośrodka należy w szczególności:
1) kierowanie pracą ośrodka,
2) opracowywanie i realizacja rocznych planów dydaktycznych ośrodka,
3) przedkładanie propozycji do projektu planu finansowego,
4) występowanie do dyrektora MCDN z wnioskami organizacyjnymi

i w sprawach osobowych pracowników,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności ośrodka w formach i terminach

przyjętych w MCDN,

§10
Skreślony

§11

1. W MCDN działa Rada Programowa, będąca organem opiniodawczo-doradczym
dyrektora MCDN.

2. Rada Programowa liczy 11 osób.
3. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego w liczbie trzech, w tym
przewodniczący Rady Programowej, wskazany przez Zarząd Województwa
Małopolskiego,

2) przedstawiciele Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Sejmiku Województwa Małopolskiego w liczbie dwóch,

3) przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty,
4) eksperci reprezentujący różne obszary doskonalenia zawodowego

nauczycieli w liczbie pięciu.
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Zarząd Województwa

Małopolskiego.
5. Odwołanie członka Rady Programowej może nastąpić w razie:

1) niemożliwości sprawowania funkcji,
2) zrzeczenia się sprawowania funkcji,
3) śmierci,
4) innych ważnych powodów.



6. Obsługę Rady Programowej prowadzi pracownik wyznaczony przez Dyrektora
MCDN.

7. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej 1/2 członków.

8. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący co najmniej raz w roku przesyłając
członkom Rady informacje o terminie spotkania, programie oraz materiały, nie
później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

9. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie ogólnych kierunków pracy MCDN,
2) opiniowanie planów pracy MCDN,
3) opiniowanie pracy MCDN m.in. na podstawie sprawozdań MCDN,
4) uchwalanie Regulaminu Rady i wprowadzanie do niego zmian.

ROZDZIAŁ IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA MCDN

§12

Skreślony.

§13

Skreślony.

§14

Skreślony.

§15

Strukturę organizacyjną MCDN oraz organizację wewnętrzną określa Regulamin
Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem dyrektora MCDN.

ROZDZIAŁ V. ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW

§16

1. W MCDN zatrudnia się na warunkach określonych w odrębnych przepisach:
1) nauczycieli-konsultantów,
2) specjalistów niebędących nauczycielami,
3) pracowników ekonomicznych, inżynieryjno-technicznych, administracji

i obsługi.
2. W MCDN mogą być zatrudnieni nauczyciele doradcy metodyczni.

§17

Szczegółowe zadania pracowników wymienionych w § 16 określa Regulamin
Organizacyjny MCDN.



§18

Skreślony.

§19

Skreślony.

ROZDZIAŁ VI. GOSPODARKA FINANSOWA MCDN

§ 2 0

1. MCDN jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie
z uregulowaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym
w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Podstawą gospodarki finansowej MCDN są roczne plany finansowe obejmujące
dochody i wydatki jednostki.

3. Działalność MCDN finansowana jest ze środków budżetu Województwa Małopolskiego,
a uzyskane dochody odprowadza się na rachunek Województwa.

4. Dochodami MCDN mogą być:
a) dochody z tytułu organizacji i realizacji usług szkoleniowych,
b) dochody z tytułu najmu,
c) inne,

5. MCDN prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie
z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym w szczególności
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.
1223 z późn. zm.).

6. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie MCDN, przy ul. Lubelskiej 23, 30-003
Kraków.

7. Podstawowe obowiązki i kompetencje głównego księgowego określają odrębne
przepisy.

§21

1. Mienie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli stanowi mienie
Województwa Małopolskiego.

2. Dyrektor Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zarządza
powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§22

1. MCDN ma prawo używania pieczęci okrągłej z godłem państwa pośrodku
i napisem zawierającym jego nazwę.



2. MCDN gromadzi i przechowuje dokumentację z działalności zgodnie z odrębnymi
przepisami.

§23

Statut oraz zmiany w statucie podlegają przekazaniu do wiadomości Małopolskiego
Kuratora Oświaty.

§24

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego statutu mają
zastosowania inne obowiązujące przepisy w szczególności rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. z 2009 roku nr 200, poz.1537 z późn. zm.).

§25

Zmiany w niniejszym statucie może wprowadzić organ prowadzący z własnej
inicjatywy lub na wniosek dyrektora MCDN.



UZASADNIENIE

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 roku
zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli nakłada
na organy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli obowiązek dostosowania
statutów ww. jednostek do wymogów określonych w ww. regulacji. W związku
z powyższym postanawia się dokonać zmian statutu Małopolskiego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.


