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Decyzja

Na podstawie art. 184 ust. 3, 7 i 8 ustawy z dnta i4 grudnia f016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z202I L, poz. 1082 z poźn. zm.) w związku Z $ 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek
doskonalenta nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. f029), po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie

akredy.tacji, ztoŻonego w dniu 9 lipca 202I t' ptzęz dyrektora Centrum Kształcenia
Ustawiczneso w Toruniu

orzekam:

przyznać akredytację placówce doskonalenia nauczycieli o nanłie

Toruński ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Naucrycieli

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu,

Pt. Św. Katarzyny 1, 87.100 Toruń

dla której olganem prowadzącym jest Gmina Miasta Torunia,

ul. Wały Gen. Wł. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Uzasadnienie

Dnia 1 lutego 2023 r' do Kuratorium oświaty w Bydgoszczy wpłynął wniosek
o ptzyznanie akredyacji placówce doskonalenia nauczycieli o nazwie Toruński ośrodek
Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Toruniu, Pl. Sw. Katarzyny 1, 87-100 Toruń, w zwiqzkuz upłyrvem okresu, na który została
przyznana akredyacja w 2018 r.

organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasta Torunia z siedzibą w Toruniu'

Do wniosku dołączono statut placówki, plan pracy placówki doskonalenia na dany rok

szkolny i sprawozdanie z rea|tzacji planu placy placówki doskonalenia za lata szkolne

201712018,201812019,201912020,202012021,202112022,pr2ygotowane zgodnie z g 4 ust.

3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1I paŹdziemika 2018 r. w sprawie

akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. lJ. z f0I8 r. poz. 2029), uzasadnienie

wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres 1.09.2017.

3I.08.2022 r., uwzględntajqc4 spełnienie wymagań, informację o kwalifikacjachzatrudnionej



kadry, wnioski z ana|izy informacji' októrych mowa w $ 3 pkt 3 lit. c rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnla II paż'dziernika2aI8 r. w sprawie akredyacji placówek

doskonalenla navczycte|i, za cały okres działalności placówki, wnioski i rekomendacje,

o których mowa w $ 3 pkt 3 lit. e rozporządzenia, opis systemu zapewnienia jakości, o którym

mowa w $ 3 pkt 5 |it. a rozporządzenia oraz dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej,

o którym mowa w $ 13 ust. 1 rozporządzenia'

Kujawsko-Pomorski Kurator oświaty zarządzeniem Nr I0l2023 z dnta 1 lutego

2023 r. powołał Zespoł akredyacyjny do przeprowadzenia oceny działalności placówki

doskonalenia nauczycieli.

Przewodniczący Zespołu akredytacyjnego' pismem znak: WEPSiP.546'1'2023.Aw,

powiadomił członków Zespołu akredytacyjnego o terminię spotkania .vqtznaczonego na dzieil

8 lutego 2023 t. w celu dokonania wstępnej oceny dztała|ności placówki - Toruński oŚrodek

Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Toruniu.

W dniu 8 lutego 2023 r. Zespoł akredytacyjny Zapoznał się z wnioskiem złoŻonym przęz

placówkę oraz z dokumentami dołączonymi do wniosku. Na tej podstawie Zespoł

akredytacyjny. dokonał oceny działalności placówki, o której mowa w $ 9 ust. 3

rozporządzenia. Zespół stwierdził, ii p|acówka Toruński ośrodek Doradztwa Metodycznego

i Doskonalenia Nauczycie|i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, z siedzlbą

w Toruniu, spełnia warunki określone w tym przepisie, a wynikające z $ 3 rozporządzenia,

bowiem:

1) prowadzi działalność zgodnie zprzepisami prawa:

a) jej statut jest zgodny zprzeptsami prawa,

b) plan pracy placowki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie

placówki doskonalenia za dany rok szkolny są przygotowywane

w sprawie placówek doskonalenia,

c) kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli są prowadzone zgodnie z
placówek doskonalenia,

d) formy doskonalenia zawodowego nauczycieli s4 organizowane
zprzepisami w sprawie placówek doskonalenia,

z realizacji planu pracy
zgodnie z przepisami

przepisami w sprawie

i prowadzone zgodnie

e) nie prowadzi i nie uczestniczy w prowadzeniu form kształcenia i doskonalenia
zawodowęgo nauczycieli, do których prowadzenia nie ma uprawnień;



2) olganizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli zaspokajające
potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia
t sprzyjające rozwojowi zawodowemu tych nauczycieli, szkół i placówek:

a) organizowane i prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli są zgodne ze
zdiagnozowanymi potrzebami nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki
doskonalenia,

b) wsparcie otrzymywane w placówce doskonalenia jest odpowiednie do potrzeb nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i placówek korzystajęcychz oferty placówki i sprzyja ich rozwojowi
zawodowemu,

c) w realizacji zadan placówka doskonalenia stosuje rozne formy i metody pracy dostosowane

do zdiagnozowanych potrzeb nauczycieli, szkół i placówek korzystajęcych z oferty placowki

doskonalenia;

3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół

i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia:

a) w planie pracy placówki doskonalęnia na rok szkolny s4 wykorzystywane wyniki nadzoru
pedagogicznego nad szkotami i placówkami korzystającymi z jęj oferty oraz wyniki
e gzaminów zew nętr zny ch,

b) placówka doskonalenia systematycznie pozyskuje i ana|tzuje informacje od nauczycieli,
szkół i placówek korzystających zjej oferty na temat działań podejmowanych przez placówkę
doskonalenia,

c) wnioski z ana|izy informacji pozyskanych od nauczycieli' szkół i placówek korzystających
z jej oferty Są wykorzystywane do doskonalęnia procesów edukacyjnych i działail
prowadzony ch pr zez placówkę do skonalenia,

d) w placówce doskona|enia ana|izuje się wyniki badan zevtnętrznych i wewnętrznych, w tym
wyniki ewaluacj i wewnętrznej placowki doskonalenia,

e) ana|tzy, o których mowa w lit. d, prowadzq do formułowania wniosków i rekomendacji, na
podstawie których przygotowuje się ofertę placówki doskonalenia oraz planuje i podejmuje

dziatanta słuzące podno szeniu j ako śc i j ej pracy,

f) rea|izacja oferty placówki doskonalenia jest monitorowana i ana|izowana, a w razie
potrzeby modyfikowana;

4) wykorzystuje zasoby własne i Środowiska lokalnego na tzęcz lozwoju, współpracując
w tym celu z osobami, instytucjami i organizacjami dzlałającymi w środowisku lokalnym,
w szczegolności z bibliotekami pedagogicZnym1 poradniami psychologiczno-pedagogicznym
i uczelniami;

5) opracowała i stosuje System zapewniania jakoŚci oraz systematycznte go doskonali:

a) posiada opisany, spójny system zapewniania jakoŚci,



b) w sposób planowy prowadzi ewaluację form doskonalenia zawodowęgo nauczycie|i oraz
sy stematyc zni e m o dy fi kuj e narzęd zia ęw a|uac yj ne,

c) systematycznie analizule wyniki ewaluacji i wykorzystuje je w przygotowywaniu
i organtzacji form doskonalęnia oraz tworzeniu oferty szkoleniowej,

d) sposób zarz4dzania placówką doskona|enia zapewnia warunki do rca|izacji jej zadan
i sprzyj a podnoszeniu jakości jej pracy;

6) zatrudnia wykwalifi kowaną kadrę :

a) zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikację wymagane do zajmowania stanowiska
nauczyciela w placówce doskonalenia, określone w przepisach w sprawie szczegółowych
kwalifikacj i wymaganych od nauczycieli,

b) zatrudnieni specjaliści niebędący nauczycielami legitymują się dyplomem ukończenia
studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich oraz posiadają przygotowanie
niezbędne do realizacji zadan statutowych placówki doskonalenia,

c) dyrektor placówki doskonalenia ukończył studia lub studia podyplomowe z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarzqdzania oŚwiatą, prowadzony zgodnie
z pr zepisami w sprawie pl acówek do skonalenia nauczyciel i,

d) nauczyciele i specjaliści prowadzący formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
posiadają udokumentowane dorobek lub doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych
zajęc,

e) zatrudnione osoby systematycznle i w sposób udokumentowany aktualizują swoją wiedzę
merytoryczną i podnoszą kompetencje zawodowe, w tym w zakresie metod pracy
z dorosłyni;

7) zapewn|a wykwalifikowaną kadrę do rea|izacji form doskonalenia zawodowego
nauczycieli:

a) nauczyciele i specjaliŚci prowadzą ząęcia zgodnie z posiadanym wykształceniem
i doświadczeniem zawodowym,

b) osoby ptowadzące formy doskonalenia zawodowego nauczycieli posiadają

udokumentowane dorobek lub doświadczęnie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć,

c) praca kadry jest systematycznle oceniana i s4 uwzględniane opinie słuchaczy;

8) zapewnia bezpteczne 1 higieniczne warunki realizacjt form doskonalenia zaWodowego
nauczycieli w pomieszczeniach, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego
nauczycieli;

9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną:



a) pomieszlzenla, w których są prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli,
zapewntaj ąj e go prawi dłowy przebie g t r ea|izacj ę celów pro gramowych,

b) nowoczesne wyposażenie dydaktyczne umożliwia stosowanie form i metod p1acy
wynikających zpotrzeb i specyfiki realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

c) zapewnia sprzęt komputerowy i dostęp do internetu odpowiednio do potrzeb i specyfiki
form realizowanego doskonalenia zawodowego nauczycieli,

d) zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianychw programach kształcenia,

e) baza dydaktyczna jest systematycznie unowocześniana, zgodnie z aktualnymi potrzebami
i postępem technicznym;

10) prowadzi dztaŁa|nośc informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia
nauczycieli:

a) posiada i upowszechnia materiały informacyjne i dydaktyczne w postaci papierowej
i elektronicznej,

b) opracowuje i wydaje, samodzielnie lub we współplacy Z innymi podmiotami, publikacje
metodyczne służące doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,

c) prowadzi własną stronę intemetową i zapewnia nauczycielom możliwośó wymiany
doświadczeń w postaci elektronicznej.

Kujawsko-Pomorski Kurator oświaty, po rozpatrzeniu wniosku oraz załqczonej

do niego dokumęntacji i zapoznaniu się Z ocęn4 przeprowadzoną pTzez Zespół. akredy'tacyjny

stwierdzit, iz placówka doskonalenia nauczycielt o nazwie Toruński ośrodek Doradztwa

i Doskonalenia Nauczycie|i Centtum Ksfałcenia Ustawicznego w Toruniu, z siedzlbą

wToruniu. spełnia warunki okręślone w s 3 powołanego rozporządzęnia wymagane do

uzyskania akredytacj i.

Podstawę prawn4 wydania decyzji stanowi art. 184 ust. 3,7 i 8 ustawy z dnia

14grudnia 2016 r. Prawo oŚwiatowe (Dz. lJ. z 202I T', poz. 1082 z pożn. zm,), zgodnie

zktorym akredy{ację przyznaje kurator oŚwiaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze

decyĄi administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez

kuratora oŚwiaty oceny działalności danej placówki w zakresie określonym w ust. 4.

Akredytacj ę przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 7,

kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placowki w zakresie

okreŚlonym w ust. 4.



w myŚl s 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta

IIpaŹdziemika 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli, kurator

oświaty przyznaje placówce doskonalenia akredytację, jezeli na podstawie pozytywnej oceny

jej działa|ności dokonanej przez zespół akredytacyjny stwierdzi, że placówka spełnia warunki

okreŚlone w $ 3 powołanego rozpotządzenta.

Pouczenie:
od niniejszej decyzji stronom słuzy odwołanię do Ministra Edukacji i Nauki w terminie 14

dni od dnia doręczenia decyzjt, zł'oŻone za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora
oŚwiaty. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona moŻe zrzec się prawa do

wnięsienia odwołania wobec olganu administracji publicznej' który wydał decyzję. Z dniem

doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenta o ztzeczeniu się prawa do

wnięsienia odwołania przez ostatni4 ze stron postępowanta, decyzja staje się ostateczna

i prawomocna.
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otrzvmują:

1) Pani Mario|aZięba, Dyrektor Toruńskiego ośrodka Doradztwa i Doskonalenia
Nauczycieli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Pl. Sw. Katarzyny 8, 87-
100 Toruń

D a/a.


