
UCHWAŁA NR 697/2014
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594, z późn. zm.) i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2012 r. poz. 1196) w związku 
z § 16 Statutu Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli nadanego uchwałą nr 567/2001 Rady Miejskiej 
w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 
w Radomiu, zmienionego uchwałą nr 497/2004 z dnia 11 października 2004 r., uchwałą nr 365/2008 z dnia 7 lipca 
2008 r., uchwałą nr 386/2008 z dnia 29 września 2008 r. i uchwałą nr 783/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r., Rada 
Miejska w Radmiu  uchwala, co następuje: 

§  1. 

W Statucie Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu nadanego uchwałą nr 567/2001 
Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie utworzenia Radomskiego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, zmienionego uchwałą nr 497/2004 z dnia 11 października 2004 r., 
uchwałą nr 365/2008 z dnia 7 lipca 2008 r., uchwałą nr 386/2008 z dnia 29 września 2008 r. i uchwałą nr 
783/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 r., wprowadza się się następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Ośrodek organizuje i prowadzi działalność mającą na celu doskonalenie zawodowe oraz doradztwo 
metodyczne nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych. 

2. Ośrodek tworzy, gromadzi i upowszechnia informacje pedagogiczne.”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Do zadań Ośrodka należy w szczególności: 

1. Współpraca z organem prowadzącym oraz ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie 
kompleksowego systemu wsparcia: 

1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doradztwa i doskonalenia nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół 
i placówek oświatowych; 

2) organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli poszczególnych specjalności oraz 
różnych typów szkół i placówek oświatowych; 

3) organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli; 

4) organizowanie i realizowanie projektów edukacyjnych; 

5) publikowanie materiałów informacyjnych, metodycznych i edukacyjnych na użytek nauczycieli; 

6) wspieranie dorobku szkół i placówek poprzez organizację konkursów, pokazów, publikacji dla uczniów 
i nauczycieli; 

7) realizowanie zadań zleconych przez organ prowadzący.

2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: 

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej 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; 
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5) przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu 
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz 
korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli; 

6) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz 
wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty; 

7) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie 
zarządzania oświatą.

3. Ośrodek realizuje zadania w szczególności przez: 

1) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń; 

2) udzielanie konsultacji; 

3) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki; 

4) organizowanie kursów kwalifikacyjnych po uprzednim uzyskaniu zgody Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty.

4. Ośrodek może również realizować zadania 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 § 6 ust. 1 i 2 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) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Organizacja pracy i struktura organizacyjna Ośrodka określana jest w planie pracy na dany rok szkolny 
zatwierdzanym przez organ prowadzący.”;

4) w § 10 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zadania i kompetencje nauczycieli doradców metodycznych określa organ prowadzący w trybie 
określonym przepisami prawa.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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