Kuratorium Oświaty w Opolu
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Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Opis skrócony usługi

Wydanie decyzji dotyczącej akredytacji placówki doskonalenia nauczycieli.

Odbiorca usługi

Dyrektor i organ prowadzący placówkę doskonalenia nauczycieli.

Miejsce załatwienia sprawy
Kontakt

Kuratorium Oświaty w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 568 (572, 575)
fax. 77 45 24 417
mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
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Kancelaria ogólna, piętro VI, pokój nr 609, godz. pracy 7 – 15

Warunki niezbędne do załatwienia sprawy

Złożenie:
1. Wniosek o przyznanie akredytacji – formularz nr 1,

Wymagane dokumenty

1. Statut placówki doskonalenia,
2. Własna ocena działalności placówki doskonalenia, opracowana przez
dyrektora placówki – formularz nr 2,
3. Raport z ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w placówce
doskonalenia,
4. Uzyskane przez placówkę doskonalenia certyfikaty, nagrody, wyróżnienia
lub rekomendacje związane z działalnością placówki w zakresie
doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5. Dowód wniesienia opłaty akredytacyjnej albo oświadczenie dyrektora, że
placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzi nieodpłatnie.

Opłaty
 numer rachunku bankowego;
 nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
 opis kwoty płatności;
 wartość kwoty;
 tytuł wpłaty;
 termin wniesienia opłaty;

Wysokość opłaty akredytacyjnej określana jest corocznie zarządzeniem
Opolskiego Kuratora Oświaty i publikowana na stronie internetowej:
www.kuratorium.opole.pl w zakładce Jakość w edukacji/ Akredytacja/
Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
Opłatę należy wnosić na konto:
NBP o/o w Opolu 51 1010 1401 0017 7513 9120 0000
Należy określić tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna.

Termin składania dokumentów

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie
skomplikowanych –2 miesiące.

Podstawa prawna





ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 227, poz. 2248 i z 2014 r. poz. 840).

Dodatkowe informacje

Sposób załatwienia sprawy: decyzja administracyjna.

Sposób odwołania

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za
pośrednictwem Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia
otrzymania decyzji.

Nazwa formularza

1. Formularz nr 1 – wniosek o przyznanie akredytacji.

2. Formularz nr 2 – własna ocena działalności placówki doskonalenia
nauczycieli, opracowana przez dyrektora placówki.
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