STATUT
PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O. O.

§1.
1. ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O. O. zwana dalej Placówką jest
niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
2. Placówka ma siedzibę w Lublinie, ul. Młodej Polski 32 lok 83
3. Placówka prowadzi swoją działalność na podstawie:
a. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek
doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz.1045)
b. niniejszego statutu.
§2.
1.Organem prowadzącym Placówki jest ISKRA – EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.
O. z siedzibą w Lublinie, ul. Młodej Polski 32 lok 83 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym pod numerem 0000585582 REGON: 362976226, NIP: 7123302742

§3.
1. Misją Placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz
inicjowanie działań mających na celu podnoszenia jakości polskiego systemu oświaty.
§4.
1.Celem działalności Placówki jest diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb nauczycieli i placówek
oświatowych publicznych oraz niepublicznych w zakresie metod nauczania, oceniania i
zarządzania.
2.Do zadań Placówki należą w szczególności:
a. zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji
zawodowych oraz uzupełniania wiedzy i rozwoju ogólnego słuchaczy ;

b. organizowanie kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie
stacjonarnym;
c. organizowanie kursów, szkoleń oraz innych form kształcenia prowadzonych w trybie kształcenia
na odległość;
d. gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji;
e. stosowanie w kształceniu nowoczesnych metod, technik audiowizualnych i technologii
informatycznych;
f. doskonalenie metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, w szczególności w zakresie kształcenia,
dokształcania i doskonalenia nauczycieli;
g. współpraca z organizatorami kształcenia ustawicznego w kraju i za granicą;
h. realizacja innych zadań służących podniesieniu jakości polskiego systemu edukacyjnego i
wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa.

§ 5.
1. Placówka zamierza realizować swoje cele poprzez:
a. badanie potrzeb nauczycieli, pedagogów, psychologów;
b. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych;
c. organizowanie kursów, szkoleń doskonalących oraz innych specjalistycznych zajęć
dydaktycznych dających wiedzę i umiejętności;
d. konsultacje i wspieranie w pracy absolwentów kursów i warsztatów;
e. organizowanie i realizowanie form edukacji niestacjonarnej na odległość z wykorzystaniem
mediów elektronicznych;
f. różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń, w tym zjazdów naukowych,
seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń;

§6.
1.Zadania Placówki realizują:
a. nauczyciele – konsultanci;

b. specjaliści niebędący nauczycielami;
c. inne osoby w zależności od potrzeb.

§7.
1.Organizując doskonalenie, dyrektor Placówki określa:
a. warunki rekrutacji i rejestracji uczestników;
b. procedury sprawdzania przebiegu kształcenia uczestników;
c. sposób udostępniania uczestnikom materiałów dydaktycznych;
d. formy ewaluacji doskonalenia.
2.Nauczyciele, którzy ukończyli daną formę doskonalenia zawodowego, otrzymują zaświadczenie
według wzoru opracowanego przez Placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Placówka prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§8.
1.Placówka posługuje się pieczątką zawierającą jej nazwę i adres oraz nr REGON.
2.Niniejszy statut obowiązuje od dnia 28.10.2020 r.

§9.
1.Dokumentacja organizacyjna i pedagogiczna Placówki jest prowadzona, gromadzona i
przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.Zmiany w statucie dokonywane są przez Zarząd ISKRY SP. Z O. O. na wniosek Dyrektora.

