
 

Statut 

Zespołu do spraw jakości kształcenia nauczycieli   

 

Rozdział I 

1. Zespół ds. jakości kształcenia nauczycieli -  jest Zespołem powołanym z inicjatywy       

i na wniosek środowiska naukowo-dydaktycznego oraz przedstawicieli pracodawców 

związanych z kształceniem nauczycieli. 

2. Zespół został powołany na mocy Uchwały KRASP-u i działa na podstawie ustawy  

Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce   i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

3. Zespół może być członkiem krajowych i zagranicznych zespołów, komisji, 

stowarzyszeń o tym samym lub podobnym zakresie działania.  

4. Główną siedzibą Zespołu jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, a 

terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.  

5. Zespół ma prawo posługiwania się swoim logo. 

6. Swoją działalność Zespół opiera o pracę społeczną ogółu członków. Wyjazdy 

służbowe związane z działalnością Zespołu pokrywają instytucje które są dla 

oddelegowanych pracowników  podstawowym miejscem pracy.  

7. Zespół składa się z członków: 

a) honorowych, 

b) zwyczajnych, 

c) ekspertów stałych i doraźnych.  

8. Członkostwo honorowe nadaje się  osobom szczególnie zasłużonym dla kształcenia 

nauczycieli.  

9. W skład pierwszego Prezydium wchodzą stali eksperci i przedstawiciele 

organizatorów z inicjatywy, których powołano Zespół i wypracowano podstawowe 

założenia. Kolejne składy Prezydium  będą wybieralne przez Zgromadzenie Ogólne  

w oparciu o zgłoszenie kandydatur przez członków zwyczajnych  i przeprowadzane 

głosowania, z zastrzeżeniem, że przewodniczenie Zespołowi należy do 



przedstawiciela reprezentującego Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 

wyznaczonego przez Rektora . 

10. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych opiera się o złożone pisemne oświadczenie 

kandydata i rekomendację dwóch członków zwyczajnych, znających kandydata i jego 

dorobek lub  poprzez wniosek poparty pisemną opinią rektora uczelni, w której 

kandydat jest zatrudniony.  Ponadto uczelnie zrzeszone w grupie uczelni 

pedagogicznych mogą zgłosić jednego kandydata, jako swojego stałego 

przedstawiciela (eksperta stałego)  w Prezydium.  

11.  Przyjęcie w poczet ekspertów - wspierających opiera się rekomendację przynajmniej 

jednego członka. Na eksperta -wspierającego powołuje się osobę  w celu powierzenia 

mu zadania i wydania niezależnej opinii.    

 

 

Rozdział II 

Cele główne 

Celem Zespołu jest wspieranie procesu kształcenia nauczycieli ze szczególnym 

uwzględnieniem upowszechniania wiedzy, metod w procesie doskonalenia jakości 

kształcenia. 

1. Założenia działalności Zespołu: 

a)  pobudza i otacza opieką inicjatywy mające na uwadze podniesienie etosu zawodu 

nauczyciela, 

b) rozwija i propaguje metody w upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z 

kształceniem nauczycieli, 

c) odbywa zebrania naukowe, 

d) organizuje wykłady i odczyty, oraz w innych formach upowszechnia wyniki działania 

Zespołu, 

e) urządza konferencje, sympozja i inne przedsięwzięcia naukowe powiązane z procesem 

kształcenia nauczycieli i wchodzenia absolwentów kierunków ze specjalnością 

nauczycielską na rynek pracy, 



f) współpracuje z PKA, z instytucjami naukowymi, szkołami wyższymi, placówkami 

oświatowo-szkolnymi, pracodawcami w kraju i za granicą, 

 g) inicjuje i organizuje dyskusje nad kierunkami rozwoju kształcenia i doskonalenia 

nauczycieli, 

g) wspiera w działaniach projakościowych jednostki odpowiedzialne za kształcenie 

nauczycieli, 

h)  opiniuje proces kształcenia nauczycieli, 

i) prowadzi działalność w sferze zadań publicznych jak: promocja nauki, edukacji, oświaty i 

wychowania, 

j) prowadzi działalność wydawniczą 

2. Obowiązkiem Zespołu jest przedstawienie co roku (do końca listopada) raportu z 

podejmowanych zadań do Sekretarza Generalnego  KRASP-u . 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

1. Członkowie Zespołu mają prawo: 

a) uczestniczenia z prawem głosu  we wszystkich sprawach podejmowanych przez 

Zespół,   

b) wyrażania opinii i przedstawiania nowych rozwiązań projakościowych służących 

doskonaleniu procesu kształcenia nauczycieli. 

 

2. Obowiązki członka: 

a) przestrzeganie zasad etyki pracownika naukowo-dydaktycznego, 

b) przestrzeganie postanowień statutu Zespołu, 

c) czynny udział w realizowanych zadaniach przez Zespół, 

d) wykonywać prace wyznaczonych  przez Prezydium. 

 

3. Członkostwo ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnego wystąpienia przez złożenie pisemnego oświadczenia, 



b) skreślenia na wniosek Zarządu w wypadku nieprzestrzegania postanowień statutu; 

skreślenie następuje na mocy uchwały Zarządu, 

c) śmierci. 

 

Rozdział IV 

Władze 

 

1. Władzami Zespołu ds. jakości kształcenia nauczycieli są: 

a) Prezydium, 

b) Zebranie Ogólne w skład, którego wchodzą wszyscy członkowie Zespołu. 

2. Prezydium  składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza, 

przedstawiciela pracodawców oraz ekspertów stałych - przedstawicieli 

reprezentujących dyscypliny w których podejmowane jest kształcenia nauczycieli.  

3. Skład pierwszego Prezydium nie jest wybierany a jego skład wyłoniony został na 

zasadach określonych w rozdziela I punkt 9 niniejszego Statutu.  Kolejne składy 

Prezydium będą wyłaniane w drodze wyborów.   Wyboru dokonuje Zgromadzenie 

Ogólne spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych. Wybór 

odbywa się poprzez głosowanie tajne (decyduje większość głosów3/4), z 

zastrzeżeniem, że Zespołowi przewodniczy (pełniąc funkcję Przewodniczącego 

Prezydium) przedstawiciel Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

(powołany przez Rektora). 

 

4. Kadencja Władz Zespołu trwa 4 lata. 

5. Uchwały o skreśleniu z listy członków podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

6. Zebranie Ogólne może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego Prezydium zawiadamia 

członków co najmniej na 14 dni przed zwołaniem Zebrania. 

8. Zebranie Ogólne sprawozdawcze odbywa się raz w roku, Zebranie Ogólne 

sprawozdawczo-wyborcze zaś – raz na cztery lata. 



9. O ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały podejmowane są 

zwykłą większością głosów, przy co najmniej połowie ogólnej liczby osób 

uprawnionych do głosowania. 

 

10. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy: 

a) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej Zespołu; 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium: 

c)  udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium; 

d) nadawanie tytułu członka honorowego, 

e)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu się Zespołu, 

f) podejmowanie innych uchwał, niezastrzeżonych dla innych Władz, a wymagających 

decyzji Zebrania Ogólnego. 

11. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne może być zwołane z inicjatywy Prezydium na 

wniosek 1/3 członków Zespołu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 

 

Rozdział V 

Zmiana statutu i rozwiązanie Zespołu 

 

Uchwały o zmianie statutu zapadają decyzja ¾ głosów wszystkich członków Zespołu przy 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Uchwałę o rozwiązaniu się Zespołu podejmuje Zebranie Ogólne zwykłą większością 

głosów na wniosek Prezydium lub 1/3 członków zespołu.   


