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Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 226, poz. 695) oraz art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910), w związku z § 3, § 4 ust. 1-2
i § 7 ust. 1- 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z2018r., poz. 2029),
po rozpatrzeniu wniosku i załączonej dokumentacji Iwony Buchalskiej - dyrektora
Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, złożonego
w dniu 29 kwietnia 2020 r. o przyznanie akredytacji oraz dokonaniu oceny działalności
podczas wizyty akredytacyjnej w siedzibie placówki,

postanawiam
przyznać akredytację
Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim,
przy ul. Dąbrowskiego 13.

UZASADNIENIE
Z mocy § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października
2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz.
2029) dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim, złożył
wniosek o przyznanie placówce akredytacji. Kuratorium Oświaty w Łodzi pismem
ŁKO.WRE.5470.8.2020.JJ z dnia 3 czerwca 2020 r. poinformowało o wszczęciu
postępowania administracyjnego i o prawie wglądu do akt sprawy oraz wypowiadania się na
każdym etapie sprawy, co do materiałów zbieranych w toku postępowania o przyznanie
akredytacji. Zespół akredytacyjny powołany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
zarządzeniem nr 57/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. dokonał na podstawie wniosku
i dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 wstępnej oceny
działalności placówki doskonalenia, o której mowa w § 7 ust. 1 cytowanego rozporządzenia
uznając, że Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim
spełnia formalne warunki, o których mowa w § 3 cytowanego
rozporządzenia.
Przewodniczący zespołu ustalił termin i program wizyty akredytacyjnej w placówce w celu
dokonania końcowej oceny działalności placówki doskonalenia zgodnie z § 7 ust. 7
cytowanego rozporządzenia. Pismem z dnia 19 czerwca 2020 r. ŁKO.WRE.5470.8.2.2020..1.1
dyrektor placówki został powiadomiony o terminie i programie wizyty, po wcześniejszym
l

telefonicznym uzgodnieniu i potwierdzeniu terminu. W dniu 29 czerwca 2020 r. oceny stanu
faktycznego w siedzibie placówki dokonał zespół na podstawie wyjaśnień dyrektora, analizy
przedstawionej dokumentacji oraz lustracji siedziby placówki.
Zespół akredytacyjny na postawie oceny końcowej stwierdza, że
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
zgodnie z przepisami

Wojewódzki

w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi

prawa, organizuje i prowadzi formy doskonalenia

działalność
zawodowego

nauczycieli zabezpieczające ich potrzeby i rozwój zawodowy. Statut placówki opracowany
jest zgodnie z przepisami prawa. Plany pracy na każdy rok szkolny i sprawozdania z ich
realizacji tworzone są zgodnie z przepisami o placówkach doskonalenia nauczycieli. Dyrektor
przedstawia plan pracy na kolejny rok szkolny do zaopiniowania Łódzkiemu Kuratorowi
Oświaty w terminie do dnia 15 lipca poprzedniego roku szkolnego. W planowaniu swojej
pracy
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uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty
placówki; wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju; posiada
i stosuje

system

wykwalifikowaną

zapewniania
kadrę;

jakości

zapewnia

oraz

systematycznie

bezpieczne

i higieniczne

go

doskonali;

warunki

zatrudnia

realizacji

form

doskonalenia zawodowego nauczycieli; posiada nowoczesną bazę dydaktyczną; prowadzi
działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia nauczycieli. Zespół
akredytacyjny w drodze głosowania przez aklamację w dniu 29.06.2020 r. stwierdził,
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przy

rozporządzenia,

wymagane do uzyskania akredytacji.
Łódzki Kurator Oświaty uwzględniając ocenę działalności placówki dokonaną przez
zespół postanawia jak w osnowie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo złożenia odwołania do Ministra
Edukacji Narodowej. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie
14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o
zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż jest wykonalna i brak jest możliwości jej
zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Otrzymują:
1. Iwona Buchalska, dyrektor
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