
UCHWAŁA NR XXXIII/912/17

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę nr XXXIX/1270/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie 
założenia Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni,

ul. Słowackiego 53

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814, 1579, 1948; Dz. U. z 2017 r. poz. 730, 935) 
oraz § 2 ust. 2 i 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2016 r., poz.1591)

Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje:

§ 1. Statut Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, stanowiący załącznik do uchwały 
nr XXXIX/1270/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2002 roku w sprawie założenia Gdyńskiego 
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53, otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni:
J. Zielińska
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STATUT 
GDYŃSKIEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

W GDYNI 
 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową 
publiczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą zgodnie z ustawą o systemie oświaty 
z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo 
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) i rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia z dnia 29 września 2016 r. (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1591). 
 

§ 2 
1. Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Miasta Gdyni. 
2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku zlokalizowanym przy ulicy Słowackiego 53 

w Gdyni. 
3. Ośrodek obejmuje swym działaniem szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez 

Gminę Miasta Gdyni. 
4. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty zgodnie  

z obowiązującymi przepisami z zakresu nadzoru pedagogicznego. 
 

Rozdział II 
 

Cele i zadania 
 

§ 3 
Podstawowymi celami Ośrodka są: 

1. Wspomaganie nauczycieli i szkół w realizowaniu polityki oświatowej państwa                
i Gminy Miasta Gdyni, 

2. Organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
3. Współpraca z różnymi instytucjami na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół                         

i placówek oraz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli. 

 
§ 4 

1. Do zadań Ośrodka w szczególności należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli i dyrektorów w zakresie: 
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1) kierunków polityki oświatowej państwa 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) przygotowywania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, 

wyników egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, oraz korzystania  
z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli, 

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru 
pedagogicznego oraz wyników egzaminów o których mowa w art. 9 ust 1 ustawy, 

7) zarządzania oświatą. 
2. Do zadań ośrodka należy również: 

1)   upowszechnianie informacji pedagogicznej poprzez własny biuletyn 
      informacyjny, 
2) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w zakresie 

wynikającym z ich potrzeb,    
3)  organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli  

i dyrektorów, 
4) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, 

warsztatów i szkoleń, 
5) udzielanie konsultacji, 
6) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki, 
7) wykonywanie innych działań wynikających z potrzeb realizowanej polityki 

oświatowej Gminy Miasta Gdyni. 
3. Ośrodek może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zlecone przez organ prowadzący. 
 

Rozdział III 
 

Organizacja Ośrodka 
 

§ 5 
1. Ośrodek jest jednostką nieferyjną, której szczegółową organizację funkcjonowania 

określa arkusz organizacyjny zatwierdzony na każdy rok szkolny przez organ 
prowadzący.  

2. W Ośrodku nie tworzy się rady pedagogicznej. 

 
§6 

1. Ośrodkiem kieruje dyrektor, który jest odpowiedzialny za realizację statutowych 
zadań placówki. 
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2. Stanowisko dyrektora Ośrodka powierza organ prowadzący. 
3. Ośrodek w postępowaniu konkursowym reprezentuje jeden nauczyciel, powołany  

w skład komisji konkursowej, wybrany według następujących zasad: 
1) wyboru ww. przedstawiciela dokonuje się spośród wszystkich pracowników 

pedagogicznych Ośrodka, w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 50% 
pracowników, 

2) przedstawicielem Ośrodka zostaje nauczyciel, który uzyskał największą ilość 
głosów, 

3) w przypadku, gdy w pierwszym głosowaniu żaden nauczyciel nie uzyska 
większości głosów, przystępuje się do drugiego głosowania, do którego dopuszcza 
się osoby, które uzyskały największą ilość głosów, 

4) dowodem dokonania wyboru oraz udzielenia upoważnienia do reprezentacji 
Ośrodka jest wyciąg z protokołu zawierający zapis o przeprowadzeniu głosowania 
oraz lista obecności. 

§7 
Do obowiązków dyrektora Ośrodka należy między innymi: 

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz, 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością pracowników 

dydaktycznych placówki, 
3) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich 

prawidłowe wykorzystanie, 
4) zapewnienie szkołom i placówkom bieżącej informacji o aktualnych 

zagadnieniach oświatowych, 
5) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem form doskonalenia zawodowego, 
6) koordynowanie działalności planistycznej i sprawozdawczej ośrodka w zakresie 

doskonalenia nauczycieli. 

§8 
1. W Ośrodku może być tworzone stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko 

kierownicze. 
2. W Ośrodku do realizacji działalności statutowej mogą być zatrudnieni: 

1) nauczyciele: 
a) konsultanci, 
b) doradcy metodyczni, 

2) specjaliści niebędący nauczycielami. 

 
§9 

1. Do podstawowych zadań doradcy metodycznego w szczególności należy 
wspomaganie nauczycieli i rad pedagogicznych w zakresie: 
1) planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-

wychowawczego, 
2) opracowywania, doborze i adaptacji programów nauczania, 
3) rozwijania umiejętności metodycznych, 
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4) podejmowania działań innowacyjnych. 
2. Nauczyciel doradca metodyczny realizuje działania przez: 

1) udzielanie konsultacji indywidualnych, 
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, 
3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-

wychowawczą nauczycieli, 
4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia. 

3. Nauczyciel doradca metodyczny planuje działania stosownie do potrzeb,                   
we współpracy z placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi                   
i bibliotekami szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 
poradniami specjalistycznymi oraz organami sprawującymi nadzór pedagogiczny. 

Rozdział IV 
 

Zasady finansowania Ośrodka 
 

§10 
1. Ośrodek działa jako jednostka budżetowa, otrzymując na działalność statutową środki 

finansowe z budżetu Gminy Miasta Gdyni. 
2. Ośrodek może tworzyć dochody własne na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 
3. Ośrodek może realizować zadania z zakresu doradztwa i doskonalenia nauczycieli     

na podstawie porozumień powiatu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 
 

Rozdział V 
 

Postanowienia końcowe 
 

§11 
1. Ośrodek używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zmian w statucie dokonuje Prezydent Miasta Gdyni. 
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