
Załącznik  

do Uchwały Nr 2019/19 

Zarządu Województwa Małopolskiego 

z dnia 7 listopada 2019r. 

 

 

STATUT 

MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

 

 

Rozdział 1. 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 w Krakowie, 

2) Ośrodek w Nowym Sączu, 

3) Ośrodek w Oświęcimiu, 

4) Ośrodek w Tarnowie. 

 

§ 3 

Organem prowadzącym MCDN jest Województwo Małopolskie. 

 

§ 4 

Skreślony. 

 

Rozdział 2. Misja, cele i zadania 

 

§ 5 

Misją MCDN jest wspieranie rozwoju regionalnego systemu edukacji w trosce o dobro 

przyszłych pokoleń społeczeństwa opartego na wiedzy i wartościach uniwersalnych. 

 

§ 6 

1. Celem MCDN jest wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, kadry zarządzającej 

oświaty oraz rozwoju organizacyjnego szkół i placówek oświatowych w zakresie realizacji 

zadań wynikających z: 

1) aktualnych przepisów prawa; 

2) kierunków polityki oświatowej państwa; 

3) regionalnej polityki w obszarze edukacji. 



2. Celami szczegółowymi MCDN są: 

1) zaznajamianie kadry oświatowej z nowymi osiągnięciami w obszarze edukacji,  

2) dostosowywanie zawodowych i osobistych kompetencji nauczyciela do aktualnych 

potrzeb społeczno – gospodarczych,  

3) wspieranie kompleksowego rozwoju szkół i placówek oświatowych, jako doskonalących 

się organizacji, 

4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń, wiedzy i współpracy nauczycieli, 

5) przygotowanie nauczycieli do oddziaływania na ucznia w wymiarze humanistyczno-

aksjologicznym, 

6) inspirowanie kadry oświatowej do nowatorskich i twórczych działań w edukacji, 

7) wprowadzanie kadry oświatowej do wdrażania zmian w oświacie, 

8) pomoc w adaptowaniu się nauczyciela w zawodzie lub w obejmowaniu nowych funkcji, 

9) wspieranie awansu zawodowego kadry oświatowej, 

10) umożliwianie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie, 

11) upowszechnianie informacji pedagogicznej. 

 

§ 6a 

Do obowiązkowych zadań MCDN należy: 

1) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w zakresie: 

a) wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian 

w systemie oświaty, 

b) 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, 

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

d) diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb,  

e) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników 

egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia 

pracy nauczycieli,  

f) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków 

z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ośmioklasisty, egzaminu maturalnego, 

egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie; 

2) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego: 

a) dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko,  

b) dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą, 

c) nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową, 

d) nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie:  

    - opieki nad nauczycielami stażystami oraz 

- opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny  

pracy stażysty za okres stażu; 



 

3) gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania 

i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie. 

 

§ 6b 

1. MCDN realizuje zadania obowiązkowe 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 § 18 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 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 i 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 innych form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, 

warsztatów i szkoleń; 

4) udzielanie konsultacji; 

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki. 

2. MCDN może realizować również inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zlecone przez organ prowadzący. 

3. MCDN posiadające akredytację może, za zgodą Kuratora Oświaty właściwego ze 

względu na siedzibę placówki, prowadzić:  

1) kursy kwalifikacyjne, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli, w zakresie: 

a) przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, 

b) pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu; 

2) kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 

doskonalenia nauczycieli oraz w przepisach w sprawie wymagań, jakim powinna 

odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w 

poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.  

4. MCDN może prowadzić kursy pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe. 

5. MCDN wydaje czasopismo pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli. 

6. W zakresie działalności statutowej MCDN może świadczyć odpłatnie usługi szkoleniowe. 

 



Rozdział 3. Organy MCDN i ich kompetencje 

 

§ 7 

1. Działalnością MCDN kieruje dyrektor.  

2. Stanowisko dyrektora MCDN powierza Zarząd Województwa Małopolskiego 

3. Do zadań dyrektora należy w szczególności 

1) kierowanie pracą MCDN,  

2) reprezentowanie MCDN na zewnątrz,  

3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników MCDN,  

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. 

 

§ 7a 

1. Nauczyciela zatrudnionego w MCDN, wchodzącego w skład komisji konkursowej 

na stanowisko Dyrektora MCDN, wybierają nauczyciele zatrudnieni w MCDN, 

w głosowaniu tajnym. 

2. O miejscu i terminie głosowania zawiadamia się wszystkich nauczycieli zatrudnionych 

w MCDN, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3. Głosowanie jest ważne, jeżeli wzięła w nim udział co najmniej połowa nauczycieli 

zatrudnionych w MCDN. 

4. Wybrany zostaje ten nauczyciel, który uzyskał największą ilość głosów. 

 

§ 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. Szczegółowy zakres zadań oraz kompetencji wicedyrektora ds. ośrodka określa 

Regulamin Organizacyjny 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 właściwej do spraw oświaty komisji 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. Obsługę Rady Programowej prowadzi pracownik wyznaczony przez Dyrektora MCDN. 

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

członków. 

7. 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. 

8. Do zadań Rady należy opiniowanie rocznych planów pracy MCDN. 

 

Rozdział 4. Struktura organizacyjna MCDN 

 

§ 12 

Skreślony. 

 

§ 13 

Skreślony. 

 

§ 14 

Skreślony. 

 

§ 15 

Strukturę organizacyjną MCDN oraz organizację wewnętrzną określa Regulamin 

Organizacyjny wprowadzony zarządzeniem dyrektora MCDN.  

 

 

 

  



 

Rozdział 5. 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 6. Gospodarka finansowa MCDN 

 

§ 20 

1. MCDN jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie 

z uregulowaniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

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

i wydatki jednostki. 

3. MCDN prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 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 7. Postanowienia końcowe 

 

§ 22 

Skreślony. 

 

§ 23 



Statut oraz zmiany w statucie podlegają przekazaniu do wiadomości Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

§ 24 

Skreślony. 

 

§ 25 

Zmiany w niniejszym statucie może wprowadzić organ prowadzący z własnej inicjatywy lub 

na wniosek dyrektora MCDN.  


