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Statut  
Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Percepti Edukacja 

 
Na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 sierpnia 1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)  

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

• rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie  placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) 

• niniejszego statutu  
działa niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o nazwie: 
 

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERCEPTI EDUKACJA,  
 
zwana dalej PERCEPTI EDUKACJA. 

 
§1. Informacje o PERCEPTI EDUKACJA 

 
1. Siedziba: 

• ul. Ge. Jarosława Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra 
2. Zasięg działania PERCEPTI EDUKACJA:  

• obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:  

• Lubuski Kurator Oświaty 
4. Organem prowadzącym PERCEPTI EDUKACJA jest:   

• Percepti Grzegorz Idziak, ul. Ge. Jarosława Dąbrowskiego 25A, 65-021 Zielona Góra, 
NIP 924-138-45-21, zwany dalej  Organem Prowadzącym.  

5. Organ prowadzący zapewnia:  
a) utrzymanie PERCEPTI EDUKACJA, 
b) kadrę i organizacyjne warunki do pełnej realizacji zadań statutowych. 

 
§ 2. Cele i zadania PERCEPTI EDUKACJA 

 
1. Celem PERCEPTI EDUKACJA jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na 

doskonaleniu zawodowym nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych. 
 
2. Zadania PERCEPTI EDUKACJA: 
a) Badanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
b) Prowadzenie form doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych, 

w tym seminariów, konferencji, wykładów, szkoleń, kursów, w szczególności w zakresie: 

• rozwijania kompetencji kluczowych uczniów,  

• metod nauczania, w tym wykorzystywania nowoczesnych technologii, 

• umiejętności dydaktycznych oraz wychowawczych nauczycieli, 

• zapobiegania agresji i przemocy, 

• bezpieczeństwa w placówkach oświatowych, 

• profilaktyki uzależnień, 

• pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

• przestrzegania praw człowieka, a zwłaszcza praw dziecka w placówkach oświatowych, 

• współpracy z rodzicami uczniów, 

• współpracy w zespole nauczycieli, 

• zarządzania placówką oświatową i organizacji jej pracy. 
c) Konsultacje i wspieranie w pracy nauczycieli, w tym uczestników i absolwentów form 

doskonalenia organizowanych przez PERCEPTI EDUKACJA. 

mailto:szkolenia@perceptiedukacja.pl
http://www.preceptiedukacja.pl/
http://www.facebook.com/PERCEPTiEdukacja


tel.: 503 37 90 30 
szkolenia@perceptiedukacja.pl  

perceptiedukacja.pl 
facebook.com/PERCEPTiEdukacja  

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
PERCEPTI EDUKACJA 

ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 25a 
 65-021 Zielona Góra  

 

St
ro

n
a 

2 

d) Organizowanie i prowadzenie procesowego wspomagania szkół i placówek. 
e) Popularyzacja praktycznej wiedzy pedagogicznej. 
f) Upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w obszarze edukacji. 
g) Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji zadań statutowych 

PERCEPTI EDUKACJA. 
h) Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie 

doskonalenia nauczycieli i kadry kierowniczej placówek oświatowych. 
i) Promowanie form doskonalenia służących rozwojowi placówek oświatowych i rozwojowi 

osobistemu nauczycieli. 
 

§3. Organizacja PERCEPTI EDUKACJA 
 

1. Placówką PERCEPTI EDUKACJA kieruje jej Dyrektor. 
2. Dyrektora PERCEPTI EDUKACJA powołuje i odwołuje Organ Prowadzący. 
3. Dyrektor PERCEPTI EDUKACJA pełni swoją funkcję społecznie lub za wynagrodzeniem. 
4. Do realizacji celów i zadań statutowych, o których mowa w § 2 PERCEPTI EDUKACJA zatrudnia 

kadrę składającą się z osób posiadających niezbędne do tego kwalifikacje i kompetencje. 
5. W PERCEPTI EDUKACJA mogą być powoływani lub zatrudniani:  

a) zastępcy dyrektora, 
b) kadra szkoleniowa, w tym nauczyciele i specjaliści,   
c) pracownicy ekonomiczni, administracji i obsługi.  

6. Osoby, o których mowa w p. 5 zatrudnia Dyrektor PERCEPTI EDUKACJA określając zakres ich 
zadań i odpowiedzialności. 

7. Dyrektor PERCEPTI EDUKACJA może powoływać zespoły lub inne ciała o charakterze 
roboczym lub doradczym zależnie od potrzeb związanych z realizacją zadań statutowych 
placówki 

8. PERCEPTI EDUKACJA realizuje swoje zadania zarówno w swojej siedzibie, jak też w innych 
miejscach spełniających warunki wymagane do realizacji tych zadań oraz za pośrednictwem 
elektronicznych narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. 

9. PERCEPTI EDUKACJA posługuje się pieczątką o treści: 
 

PERCEPTI EDUKACJA 
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli 

ul. Gen. J. Dąbrowskiego 25A 
65-021 Zielona Góra 

 
§ 4. Źródła finansowania działalności PERCEPTI EDUKACJA i jej majątek 

 
1. Zasady finansowania PERCEPTI EDUKACJA: 

PERCEPTI EDUKACJA finansowana jest z funduszy własnych, wpłat uczestników szkoleń oraz 
z innych źródeł (organizacje rządowe, samorządowe oraz pozarządowe, dotacje) w zakresie 
jaki umożliwiają przepisy prawa. 

2. Majątek, którym dysponuje PERCEPTI EDUKACJA jest własnością jej organu prowadzącego. 
 

§ 5. Postanowienia końcowe. 
 

1. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora 
PERCEPTI EDUKACJA. Każda zmiana wymaga formy pisemnej. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 
 

 

mailto:szkolenia@perceptiedukacja.pl
http://www.preceptiedukacja.pl/
http://www.facebook.com/PERCEPTiEdukacja

