
STATUT  

PRACOWNI WSPARCIA EDUKACJI 

STUDIO B 

 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Pracownia Wsparcia Edukacji, zwana dalej Pracownią, jest placówką o zasięgu 

ogólnokrajowym.  

2. Pracownia działa na podstawie niniejszego Statutu.  

 

§ 2 

Pracownia ma swoją siedzibę w Głubczycach przy ul. T. Kościuszki 8 (woj. opolskie). 

 

§ 3 

1. Organem prowadzącym Pracownię jest firma Studio B z siedzibą w Głubczycach przy ulicy 

T. Kościuszki 8.  

2. Organ prowadzący Pracownię  jest odpowiedzialny za jego działalność, zapewnia 

odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań 

wynikających z niniejszego Statutu.  

3. Organ prowadzący prowadzi, przekształca i likwiduje Pracownię.  

 

§ 4 

Nadzór pedagogiczny nad Pracownią prowadzi dyrekcja Pracowni Wsparcia Edukacji  -  

Barbara Górnicka-Naszkiewicz, doktor nauk humanistycznych. 



Rozdział II 

Cele i zadania 

 

§ 5 

Celem Pracowni jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na podnoszeniu 

kompetencji nauczycieli, a także wsparcie uczniów na każdym etapie edukacji. 

 

§ 6 

Do zadań Pracowni należy:  

1. diagnozowanie potrzeb nauczycieli i uczniów;  

2. wspieranie nauczycieli i przyczynianie się do ich rozwoju zawodowego;  

3. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli  

w zakresie:  

a) metod nauczania; 

b) podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;  

c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zarządzania tą pomocą w szkole;  

d) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej; 

e) prowadzenie zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli i uczniów.  

4. Prowadzenie zajęć i korepetycji dla dzieci i młodzieży. 

5. Opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych.  

6. Współpraca z innymi podmiotami, organizacjami pozarządowymi, władzami rządowymi  

i samorządowymi w związku z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu. 

7. Współpraca z wydawnictwem własnym oraz pedagogicznymi wydawnictwami 

ogólnopolskimi. 

 

Rozdział III  

Struktura organizacyjna 

§ 7 

1. Działalnością Pracowni kieruje dyrektor.  



2. Organ prowadzący powołuje dyrektora na okres trzech lat lub pełni tę funkcję osobiście.  

 

§ 8 

1. W Pracowni mogą być zatrudniani:  

a) nauczyciele;  

b) osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne, niebędące nauczycielami;  

c) pracownicy administracji i obsługi.  

2. Do realizacji zadań, o których mowa w paragrafie 6. Pracownia zatrudnia kadrę  

z kwalifikacjami upoważniającymi do prowadzenia określonych form doskonalenia. 

3. Organizowane formy doskonalenia nauczycieli odbywają się w siedzibie pracowni,  

w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych, w placówkach 

zamawiających szkolenia lub zdalnie.  

 

§ 9 

Do zadań i kompetencji dyrektora Pracowni należy:  

1. Ustalenie głównych kierunków działalności i planów pracy Pracowni.  

2. Kierowanie pracą Pracowni oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.  

3. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego i organizacyjnego.  

4. Dobór kadry specjalistów zatrudnianych i współpracujących z Pracownią.  

5. Inne zadania wynikające z obowiązków dyrektora zakładu pracy.  

 

§ 10 

Działalność Pracowni finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników zajęć i szkoleń 

lub placówki, w których są oni zatrudnieni, ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, środków 

uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji. 

§ 11 

Działalność finansowa Pracowni prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawnymi. 



Majątek, którym dysponuje Pracowni

 

1. Pracownia ma prawo używania pieczęci 

1. Osoby, które ukończyły warsztaty, szkolenia i inne zajęcia w 

zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia 

stacjonarne)  według wzoru opracowanego przez 

przepisami lub Certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie (szkolenia zdalne).

2. Pracownia prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń

Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna

i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji 

kancelaryjno-archiwalnej. 

O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności 

organ prowadzący powiadamia 

Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący 

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 

 

Załącznik:  

1. Wzór pieczęci okrągłej. 

§ 12 

Pracowni, stanowi własność firmy Studio B.  

Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

§ 13 

ma prawo używania pieczęci okrągłej (w załączniku). 

§ 14 

1. Osoby, które ukończyły warsztaty, szkolenia i inne zajęcia w Pracowni mogą 

zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia 

według wzoru opracowanego przez Pracownię zgodnie z obowiązującymi 

lub Certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie (szkolenia zdalne).

owadzi rejestr wydanych zaświadczeń i certyfikatów.  

§ 15 

Dokumentacja organizacyjna oraz dydaktyczna Pracowni jest prowadzona, gromadzona 

i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji 

§ 16 

szelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Pracowni lub warunków statutowych 

organ prowadzący powiadamia Studio B.  

§ 17 

Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący Pracownię.  

§ 19 

Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1.09.2019 r. 

mogą otrzymać 

zaświadczenia potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia (szkolenia 

zgodnie z obowiązującymi 

lub Certyfikat po pozytywnie zdanym egzaminie (szkolenia zdalne). 

jest prowadzona, gromadzona  

i przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ogólnej instrukcji 

lub warunków statutowych 


