Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli
w województwie warmińsko-mazurskim
1. Zgodnie z art. 319 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały akredytację na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., zachowują tę akredytację do dnia 31
sierpnia 2020 r.
2. Zgodnie z art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
placówki doskonalenia nauczycieli, które nie uzyskały akredytacji na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r., są obowiązane uzyskać akredytację
na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe w terminie do dnia 31
sierpnia 2019 r. W przypadku nieuzyskania akredytacji w tym terminie placówka
doskonalenia nauczycieli ulega likwidacji z dniem 1 września 2019 r.
3. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, placówki doskonalenia są
obowiązane uzyskać akredytację stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka
zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.
 - Akredytację przyznaje kurator oświaty po przeprowadzeniu oceny działalności danej
placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe.
 Akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator
oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki.
4. Zgodnie z art. 185 ustawy Prawo oświatowe, organ lub osoba zamierzające założyć
placówkę doskonalenia są obowiązani uzyskać wstępną akredytację.
 Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki
doskonalenia.
 W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator
oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184
ust. 4 ustawy Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

5. Opłata akredytacyjna
Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli oraz w związku z art. 365 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe a także w związku z art.
118 ust. 10 i art. 187 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, WarmińskoMazurski Kurator Oświaty ustalił wysokość opłaty akredytacyjnej jaką powinny wnosić w 2019
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w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych).
Opłatę akredytacyjną wnosi się na rachunek bankowy:
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie
25 1010 1397 0035 0622 3100 0000
tytułem „Opłata za akredytację”.
Zgodnie z § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października
2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli opłata, od chwili złożenia
wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.
Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją mogą być składane przez cały rok.
Osobą do kontaktu w sprawie akredytacji jest Grażyna Dywańska- st wizytator Wydziału
Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie tel. 89 5232533
Podstawa prawna





Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) –
Rozdział 9.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 1045).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w
sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 2029).

