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STATUT 
CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI  A-Z 

- NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 
w Warszawie 

 
 

§ 1. 
 

Postanowienia ogólne 
 

1. Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, zwane dalej „Placówką”  jest  niepubliczną placówką 

doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 

  

2. Placówka działa na podstawie:  

1) Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o Systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz. 

2156 ze zm.); 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  19 listopada 2009 r.                            

                               w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r.  

                               poz.1041); 

3) niniejszego statutu.  

 

3. Siedziba placówki znajduje się w 03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c. 

 

4.  Organem prowadzącym Placówkę jest Marzena Roth.  

 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.  

 
  

§ 2. 
 

Cele i zadania  placówki 
 

1. Celem działalności placówki jest  prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  

i placówek publicznych oraz niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania, 

wychowania i zarządzania. 

 

         2.   Do zadań Centrum Rozwoju Edukacji A-Z należą:  

1) opracowywanie  i wdrażanie programów doskonalenia nauczycieli  oraz    

         przeprowadzanie ich ewaluacji;  

2) prowadzenie działalności informacyjnej i upowszechnianie problematyki  

        doskonalenia  nauczycieli;  

3) organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, wychowawców i kadry  

        kierowniczej   szkół i placówek, w zakresie pedagogiczno-metodycznym 

        i specjalistycznym;  

4) inicjowanie i merytoryczne wspieranie działań związanych z wdrażaniem nowych  

         przepisów prawa oświatowego; 

5) udzielanie konsultacji w zakresie tematyki prowadzonych form doskonalenia;  

6) organizowanie różnorodnych form współpracy pomiędzy szkołami i placówkami;  

7) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kadry kierowniczej i nauczycieli; 
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8) realizowanie zadań na podstawie porozumienia  zawartego z organem sprawującym  

         nadzór  

         pedagogiczny oraz organami prowadzącymi szkoły;  

9) organizowanie tematycznych seminariów i konferencji; 

10) organizowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli. 

 
 

§ 3 
 

Organizacja placówki 
 

2. Ośrodkiem kieruje dyrektor,  który:  

   

1) opracowuje roczny plan pracy 

2) sprawuje  nadzór pedagogiczny nad realizowanymi formami doskonalenia 

3) kieruje  działalnością merytoryczną i organizacyjną placówki oraz reprezentuje ją  

      na zewnątrz; 

4) określa  szczegółowe zakresy obowiązków pracowników;  

5) zatwierdza programy  szkoleniowe proponowane przez nauczycieli i specjalistów; 

6) opracowuje, przy współpracy z nauczycielami, roczny plan ewaluacji;  

7) planuje rozwój zawodowy pracowników;  

8) prowadzi  rekrutację nauczycieli i specjalistów do prowadzenia zajęć; 

9) odpowiada za współpracę z  dostawcami; 

10) zatwierdza miesięczne plany pracy; 

11) planuje i realizuje plan finansowy placówki; 

12) zapewnia  materialne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki; 

13) wprowadza i aktualizuje dane do Systemu Informacji Oświatowej; 

14) sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności dla Kuratorium Oświaty  

      w Warszawie. 

 

 

3. Zadania kierownika biura: 

 

1) przygotowanie miesięcznych planów pracy; 

2) przygotowanie tygodniowych planów pracy; 

3) opracowanie miesięcznych sprawozdań z realizacji zadań; 

4) przygotowanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań; 

5) dokumentowanie spotkań i szkoleń wewnętrznych pracowników; 

6) przygotowanie dokładnych, dwumiesięcznych terminarzy form doskonalenia 

realizowanych przez CRE A-Z . 

 

 

2. Do zadań nauczycieli i specjalistów należą:  

 

1) przygotowanie  programów szkoleń;  

2) prowadzenie szkoleń zgodnie z przyjętymi w placówce standardami; 

3) przygotowanie materiałów szkoleniowych na prowadzone przez siebie zajęcia;  

4) poddawanie się ocenie dokonywanej przez uczestników szkoleń; 

5) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 

6) badanie potrzeb szkoleniowych Klientów; 

7) dbanie  o dobre imię placówki. 
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4. Zadania i odpowiedzialność pracowników biura:  

 

1) doradca ds. szkoleń: 

a) aktualizuje i uzupełnia bazę danych;  

b) przygotowuje i przeprowadza nabory uczestników na szkolenia;  

c) współpracuje z nauczycielami i specjalistami; 

d) bada potrzeby klientów w zakresie szkoleń;   

e) planuje szkolenia i ustala harmonogram pracy nauczycieli i specjalistów; 

f) uczestniczy, w miarę możliwości, w kursach i szkoleniach organizowany 

      przez placówkę; 

g) odpowiada za podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez  

     realizację  ścieżki rozwoju zawodowego; 

h) odpowiada za zabezpieczenie mienia klienta; 

i) przygotowuje  zaświadczenia dla uczestników kursów i szkoleń; 

j) przygotowuje dokumentację na poszczególne kursy; 

k) przechowuje dokumentację placówki; 

l) przygotowuje materiały dla uczestników szkoleń;  

m) prowadzi rozliczenia z klientami. 

  

2) pracownik techniczny:  

a) prowadzi obsługę klientów  na kursie; 

b) przewozi wykładowców na kursy i szkolenia zgodnie z harmonogramem; 

c) rozlicza dokumentację po szkoleniu. 

 
 

§ 4. 
 

Prawa i obowiązki słuchaczy 
 

1. Nabór kandydatów odbywa się poprzez zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe ze szkół, 

placówek oświatowych oraz z organów prowadzących ww. placówki. 

2. Zgłoszenia są przyjmowane poprzez przesłanie zgłoszenia ze strony internetowej CRE A-Z   

lub poprzez przesłanie karty zgłoszenia mailowo lub faksem. 

3. Kandydaci są informowani o przyjęciu ich zgłoszeń telefonicznie, mailowo lub sms-owo. 

4. Kandydaci są w karcie zgłoszenia informowani o przysługującym im prawie do odwołania 

udziału w formie doskonalenia - rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 3 dni 

przed jego rozpoczęciem, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych  

w wysokości 50% ceny kursu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania 

wyżej wymienionej opłaty. 

5. CRE A-Z przysługuje prawo – na 3 dni przed planowaną datą - do zmiany terminu szkolenia 

lub do jego odwołania. O tych faktach natychmiast zostają powiadomione zapisane osoby. 

6. Uczestnicy, za udział w zajęciach, otrzymują  faktury z  14 - lub 21-dniowym terminem 

płatności. 

7. Uczestnicy wyrażają lub nie zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w karcie zgłoszenia 

lub poprzez wpis na liście obecności. 

8. Liczba słuchaczy w grupie jest dostosowana do warunków sal szkoleniowych, sal 

warsztatowych oraz charakteru szkolenia. 
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9. Zajęcia odbywają się w godzinach dostosowanych do potrzeb słuchaczy, możliwości 

lokalowych i warsztatowych z uwzględnieniem innych istotnych okoliczności np. potrzeb 

i oczekiwań zleceniodawcy, treści programowych. 

10. Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenia, potwierdzające ich udział w formie 

doskonalenia. 

11. Uczestnicy mają prawo do wyrażania opinii o zajęciach poprzez wypełnienie ankiety 

ewaluacyjnej, udzielenie informacji zwrotnej nauczycielowi / specjaliście, przedstawicielowi 

biura lub dyrektorowi CRE A-Z. 

12. Uczestnicy mają prawo do złożenia na piśmie skargi lub reklamacji w terminie 7 dni od 

zakończenia szkolenia. 

13. Dyrektor CRE A-Z ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie skargi lub reklamacji i udzielenie 

odpowiedzi na piśmie. 

14. Uczestnicy  mają prawo do bezpłatnych konsultacji z nauczycielami i specjalistami w ciągu 

miesiąca od zakończonych zajęć. 

 

§ 5. 
 

Placówka organizuje szkolenia w wynajmowanych pomieszczeniach, posiadających  

zgodę Sanepidu i  Straży Pożarnej. 

 

 

§ 6. 
 

1. Placówka prowadzi doskonalenie kadry kierowniczej i nauczycieli na podstawie programów 

nauczania  zatwierdzonych przez organ prowadzący. 

 

 

2. Placówka może dokształcać kadrę kierowniczą i nauczycieli na zasadach określonych  

w rozporządzeniu w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania 

placówek  doskonalenia nauczycieli. 

 

 

3. Placówka może dokształcać kadrę kierowniczą i nauczycieli na podstawie własnych   

programów  nauczania  - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

§ 7. 
                  

1. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący. 

 

2. O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności placówki lub statutu, organ 

prowadzący powiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny, o którym mowa 

§ 1ust. 5 niniejszego statutu. 

 

3. Po wprowadzeniu zmian organ prowadzący tworzy tekst jednolity statutu. 

 

4. Aktualny statut umieszczony jest na stronie internetowej www.a-z.edu.pl.  
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§ 8. 
 

Działalność finansowa placówki 
  

1. Działalność placówki finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć   

i szkoleń organizowanych prowadzonych według planu pracy placówki, opłat wnoszonych 

przez szkoły  i placówki zamawiające szkolenie,  z funduszy unijnych i grantów.  

 

2. Działalność finansowa placówki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami prawa.  

  

 
§ 9. 

 
Postanowienia końcowe 

 

1. Placówka używa pieczęci podłużnej o treści : 

Centrum Rozwoju Edukacji A-Z 

03-289 Warszawa, ul. Jesiennych Liści 11c 

  

2. Kadra kierownicza i nauczyciele uczestniczący w dokształcaniu i doskonaleniu,    

podnoszącym poziom przygotowania zawodowego, otrzymują zaświadczenia zgodnie   

z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania                                  

i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. 

 

3. Placówka prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia   

zawodowego nauczycieli. 

 

4.  Dokumentacja organizacyjna i pedagogiczna placówki jest prowadzona, gromadzona  

 i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami ogólnej instrukcji  

 kancelaryjno –archiwalnej opracowanej w oparciu o:  

1) Ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1446ze zm.); 

2) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 

2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743); 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  29 sierpnia 2014 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 oraz z 2015 r. poz. 1250 ze zm.). 

 

 

5. Znowelizowany Statut Centrum Rozwoju Edukacji A-Z obowiązuje od dnia 1 września  

2016 r.  

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 25 sierpnia 2016 r.  

 


