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Gdańsk dnia: 27.01.2021 r. 
 

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI: UMMS 

 

§ 1. 
 
1. Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli: Umms, z siedzibą w 
Gdańsku, w dalszych postanowieniach zwana placówką jest niepubliczną 
placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 
 
2. Placówka działa na  podstawie: 
 

1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 
910, oraz poz. 1379), 

2) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w 
sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045), 

3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji 
placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029), 

4) niniejszego statutu. 

§ 2. 
 
1. Organem prowadzącym Placówkę jest: SKILLS OF THE FUTURE Paula Kielar, 
zarejestrowana w Gdańsku (80-890) przy ul. Heweliusza 11 lok. 811, NIP: 
7010040795, REGON: 364843995 
 
2. Organ prowadzący placówkę zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i 
finansowe, a także kadrowe i organizacyjne w zakresie niezbędnym do 
realizowania przez placówkę celów i zadań określonych postanowieniami 
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, oraz niniejszego 
statutu. 

 
§ 3. 

 
Siedziba placówki mieści się przy ul. Heweliusza 11 lok. 811, w Gdańsku (80-890). 

 
 

§ 4. 
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Placówka podlega nadzorowi pedagogicznemu sprawowanemu przez 
Pomorskiego Kuratora Oświaty. 
 
 

§ 5. 
 
1. Celem działalności placówki jest prowadzenie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych w zakresie metod 
nauczania oraz opieki, oceniania, wychowania i zarządzania. Działania te mają 
umożliwić nauczycielom: 

 
1) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych; 
2) aktualizację wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie 

nowoczesnych metod i narzędzi pracy dydaktycznej; 
3) doskonalenie umiejętności miękkich; 
4) doskonalenie umiejętności związanych z pracą wychowawczą 

nauczyciela; 
5) aktualizację wiedzy w zakresie zmian legislacyjnych oświaty. 

 
2. Do zadań placówki należą: 

 
1) diagnozowanie potrzeb nauczycieli i kadry kierowniczej 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych w 
zakresie doskonalenia zawodowego; 

2) opracowywanie, i wdrażanie programów doskonalenia 
nauczycieli oraz przeprowadzanie ich ewaluacji; 

3) organizowanie i wprowadzanie różnych form doskonalenia 
zawodowego; 

4) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej i 
upowszechnianie problematyki doskonalenia nauczycieli; 

5) organizowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli, 
wychowawców i kadry kierowniczej szkół i placówek, w zakresie 
pedagogiczno-metodycznym     i specjalistycznym; 

6) inicjowanie i merytoryczne wspieranie działań związanych z 
wdrażaniem nowych przepisów prawa oświatowego; 

7) organizowanie różnorodnych form współpracy pomiędzy szkołami i 
placówkami; 

8) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju kadry 
kierowniczej i nauczycieli; 
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9) współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, 
władzami samorządowymi i państwowymi, szkołami wyższymi, 
instytucjami oświaty, bibliotekami, wydawnictwami, innymi 
placówkami kształcenia nauczycieli, organizacjami społecznymi, 
stowarzyszeniami działającymi na rzecz doskonalenia i 
kształcenia ustawicznego dorosłych; 

10) realizacja innych działań służących podniesieniu jakości 
polskiego systemu edukacji wynikających z kierunków polityki 
oświatowej państwa; 

11) organizowanie różnych form współpracy tematycznych między 
innymi seminariów i konferencji; 

12) organizowanie sieci współpracy w celu wymiany doświadczeń. 
 
 
3. Placówka realizuje swoje zadania poprzez: 
 

1) prowadzenie różnych form doskonalenia, w tym szkoleń, 
warsztatów, prelekcji, konferencji, wykładów w formie 
stacjonarnej oraz e-learningu; 

2) opracowanie oraz upowszechnianie materiałów informacyjnych i 
edukacyjnych oraz publikacji, a także produktów cyfrowych; 

3) stosowanie nowoczesnych form i metod szkoleniowych, w tym 
wykorzystywanie narzędzi audiowizualnych oraz informatycznych; 

4) prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia umożliwiającą 
zorganizowaną współpracę i wymianę doświadczeń; 

5) organizowanie i prowadzenie kompleksowego wspomagania 
rozwoju jakościowego szkół i placówek; 

6) w celu realizacji zadań placówki mogą być tworzone stałe lub 
doraźne zespoły zadaniowe.  

 
§ 6. 

 
Do kompetencji organu prowadzącego placówkę należy w szczególności: 
 

1) wyznaczanie kierunków działalności 
2) ustalenie zasad planowania pracy i planowania finansowego oraz 

prowadzenie dokumentacji 
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektora placówki 
4) powoływanie oraz odwoływanie dyrektora placówki 
5) podejmowanie decyzji o przekształceniu lub zamknięciu działalności 
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placówki 
6) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej 

placówki 
7) dokumentowanie pracy placówki. 

 
§ 7. 

 
1.Placówką kieruje dyrektor. 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący. 
3. Dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego może powołać zastępcę 
dyrektora. 
4. Do zadań dyrektora Ośrodka należy: 
 

1) opracowanie rocznego planu pracy; 
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizowanymi formami 

doskonalenia; 
3) kierowanie działalnością merytoryczną i organizacyjną placówki oraz 

reprezentowanie jej na zewnątrz; 
4) określanie szczegółowych zakresów obowiązków pracowników; 
5) zatwierdzanie programów szkoleniowych proponowanych przez 

nauczycieli i specjalistów; 
6) powoływanie, przekształcanie oraz likwidowanie zespołów zadaniowych; 
7) opracowanie, przy współpracy z nauczycielami, rocznych planów ewaluacji; 
8) planowanie rozwoju zawodowego pracowników; 
9) prowadzenie rekrutacji nauczycieli i specjalistów do prowadzenia zajęć; 
10) odpowiadanie za współpracę z dostawcami; 
11) zatwierdzanie miesięcznych planów pracy; 
12) planowanie i realizacja planów finansowych placówki; 
13) zapewnienie warunków funkcjonowania placówki; 
14) wprowadzanie i aktualizacja danych do Systemu Informacji Oświatowej; 
15) sporządzanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności dla Kuratorium 

Oświaty w Gdańsku. 
 
 

§ 8. 
 
1.Zadania placówki są realizowane przez 
 

1) Nauczycieli konsultantów; 
2) Trenerów i edukatorów; 
3) Specjalistów niebędących nauczycielami; 
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4) Inne osoby w zależności od potrzeb. 
 
2. Do zadań nauczycieli – konsultantów, trenerów, edukatorów oraz innych 
specjalistów niebędących nauczycielami w szczególności należy: 
 

1) współtworzenie projektów i programów szkoleniowych; 
2) opiniowanie projektów i programów szkoleniowych tworzonych przez 

współpracowników i pracowników placówki; 
3) przygotowywanie i prowadzenie szkolenia; 
4) przygotowanie materiałów szkoleniowych; 
5) wspomaganie procesu ewaluacji; 
6) współtworzenie wewnętrznego systemu jakości; 
7) szanowanie wewnętrznych standardów i zasad etycznych. 

 
 

§ 9. 
 
1. Nabór kandydatów odbywa się poprzez zgłoszenia indywidualne albo  
zbiorowe ze szkół, placówek oświatowych oraz z organów prowadzących ww. 
placówki. 
2. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo lub poprzez przesłanie zgłoszenia ze strony 
internetowej. 
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. Umms ma 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 Umms. 
12. Uczestnicy mają prawo do złożenia na piśmie skargi lub reklamacji w 
terminie 7 dni od zakończenia szkolenia. 
13. Dyrektor Umms ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie skargi lub reklamacji i 
udzielenie odpowiedzi na piśmie. 
 

§ 10. 
 

1. Placówka organizuje szkolenia w wynajmowanych pomieszczeniach 
posiadających zgodę sanepidu i straży pożarnej, zapewniających 
bezpieczne i higieniczne warunki prowadzenia zajęć. 

2. Placówka zapewnia dostęp do literatury i materiałów przewidzianych w 
programach kształcenia 

 
 

§ 11. 
 
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 podstawie 
własnych programów nauczania - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 

§ 12. 
 
1. Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący z inicjatywy 
własnej bądź na wniosek dyrektora placówki lub organu dokonującego wpisu 
do ewidencji. 
2. Organ prowadzący placówkę jest obowiązany zgłosić samorządowi 
województwa zmiany danych objętych wpisem do ewidencji, o 
których mowa w § 29  ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 
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r. poz. 1045), powstałe po wpisie do ewidencji, w terminie 14 dni od 
dnia powstania zmiany. 
3. Po wprowadzeniu zmian organ prowadzący tworzy tekst jednolity statutu. 
4. Aktualny statut umieszczony jest na stronie internetowej www.umms.pl 
 

§ 13. 
 
 
1. Działalność placówki finansowana jest: 
  

1) z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń 
organizowanych prowadzonych według planu pracy placówki; 

2) z opłat wnoszonych przez szkoły i placówki zamawiające 
szkolenie; 

3) z funduszy unijnych i grantów; 
4) ze środków własnych; 
5) ze sprzedaży publikacji oraz innych materiałów edukacyjnych; 
6) z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. 

 
2. Działalność  finansowa  placówki  jest   prowadzona   zgodnie   z   
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
 

§ 14. 
 
1. Placówka używa pieczęci podłużnej zawierającą nazwę placówki, adres oraz 
numer NIP. 
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. 

§ 15. 
 
W sprawach nie unormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie 
obowiązujące przepisy prawne. 
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