
MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY
Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Warszawa, dn. 14 stycznia 2022 r.
RED.5470.35.2021.BN

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 ze zm.), w związku z art. 184 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 ze zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 10 grudnia 2021 r. o przyznanie akredytacji 

postanawiam przyznać akredytację
     niepublicznej placówce doskonalenia nauczycieli 

pn. Centrum Pozytywnej Edukacji
z siedzibą w Warszawie, ul. Sochaczewska 31B

U Z A S A D N I E N I E

Mazowiecki Kurator Oświaty, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 grudnia 2021 r. 
i dołączonych do wniosku dokumentów oraz po zapoznaniu się z końcową oceną 
działalności placówki, dokonaną podczas wizyty akredytacyjnej w dniu 13 stycznia 2022 r. 
przez Zespół Akredytacyjny, ustalił, że:

 
1) Statut placówki jest zgodny z przepisami prawa.
2) Zatrudnieni w placówce nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania 

stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia nauczycieli oraz posiadają dorobek 
i doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzonych zajęć.

3) Placówka organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego zaspokajające 
potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki. 

4) W planowaniu swojej pracy placówka uwzględnia wnioski z analizy badań potrzeb 
nauczycieli, szkół i placówek korzystających z oferty placówki. 

5) Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w pomieszczeniu, w którym są one prowadzone.    

6) Placówka zapewnia odpowiednią bazę dydaktyczną w pomieszczeniu, w którym są 
prowadzone formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.

7) Placówka wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju.
8) Placówka opracowała i stosuje system zapewniania jakości.
9) Placówka prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę 

doskonalenia nauczycieli.

Powyższe potwierdza spełnienie warunków określonych w § 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek 
doskonalenia nauczycieli (Dz.U.2018.2029), wymaganych do uzyskania akredytacji.



Zgodnie z art. 184 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
akredytację przyznaje się na okres 5 lat.

W związku z powyższym należało postanowić jak na wstępie.

Pouczenie: 
Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia 
Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, 
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 
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